




RICARDO RIO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

Nos últimos dois anos, a pandemia da 

Covid 19 impediu-nos de celebrar o Dia 

Mundial da Criança como era hábito, como 

as nossas crianças esperavam e como 

mereciam. 

Este ano, com o gradual alívio das 

restrições, decidimos oferecer-lhes uma 

semana inteira de muita brincadeira, 

pedagogia e conhecimento, uma jornada 

memorável com atividades lúdicas e de 

grande animação. 

Para isso, abrimos-lhes a porta da nossa 

casa, da casa que é de todos os bracarenses. 

Abrimos-lhes a porta dos serviços e 

empresas municipais e convidamos os mais 

novos a entrar, a vivenciar o município e a 

experimentar as práticas diárias que 

fazem este grande concelho pulsar. Tudo 

isto num verdadeiro exercício de 

cidadania. 

Não tenho dúvidas que o melhor 

investimento que um município pode fazer 

é nas novas gerações, é no futuro das 

nossas crianças, garantindo a 

concretização de um sonho coletivo de 

construir uma comunidade unida, 

informada e próspera. 

Temos uma enorme diversidade de propostas 

culturais, pedagógicas e de lazer, numa 

união de esforços sem-par dos serviços 

municipais. Desde visitas e oficinas pelos 

espaços arqueológicos, ações de 

sensibilização na escola Rodoviária, 

experiências na Quinta Pedagógica, 

atividades ligadas ao cinema, ao teatro, à 

música e à dança, um programa especial no 

Altice Forum Braga e no gnration, visitas 

à Agere, aos TUB, percursos turísticos, 

ações de sensibilização ambiental, entre 

muitas outras. 

São atividades dirigidas às escolas ao 

longo dos dias da semana, mas também às 

famílias com crianças, principalmente ao 

fim de semana. 

Somos uma Cidade Educadora e este 

programa vai de encontro a esse título que 

orgulhosamente ostentamos.





30 DE MAIO 

A 3 DE JUNHO

10h30 | 14h30

ESCOLAS

Cristalina, Pintas e Escovinhas 

vão à Escola

Com o objetivo de educar o público mais 

jovem para a temática da água e do ambi-

ente de uma forma divertida, a Agere leva 

as suas mascotes – Cristalina, Pintas e 

Escovinhas – até às escolas. 

A Cristalina é uma gota de água, que 

representa o Ciclo Urbano da Água. O 

Pintas é um cão e representa os Cuidados 

dos Animais. O Escovinhas representa a 

Limpeza e Resíduos.

31 DE MAIO 

A 3 DE JUNHO

10h00 - 12h30

14h30 - 17h00

TERMAS ROMANAS DO ALTO 

DA CIVIDADE

Conhecer: Termas Romanas do Alto 

da Cividade

Visita livre às Termas Romanas do Alto da 

Cividade, com entrada gratuita.

Público-alvo: Escolas 

Participação livre, sem necessi-

dade de marcação prévia.

10h00 - 12h30

14h30 - 17h00

FONTE DO ÍDOLO

Conhecer: Fonte do Ídolo

Visita livre à Fonte do Ídolo, com entrada 

gratuita.

Público-alvo: Escolas 

Participação livre, sem necessi-

dade de marcação prévia.

Público-alvo: 

Pré-escolar e 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

marta.vieira@agere.pt 



1 E 2 DE JUNHO 1 E 3 DE JUNHO

10h00 - 12h30

14h30 - 17h00

FONTE DO ÍDOLO

Éolo

Atividade comemorativa do “Dia Mundial 

da Criança”, onde os participantes serão 

convidados a realizar um cata-vento em 

cartolina, recorrendo-se a exemplos do 

seu uso em época romana.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

1, 2 E 3 DE JUNHO 2 E 3 DE JUNHO

9h30 - 12h30

14h00 - 17h00

TERMAS ROMANAS DO ALTO

DA CIVIDADE

Éolo

Atividade comemorativa do “Dia Mundial 

da Criança”, onde os participantes serão 

convidados a realizar um cata-vento em 

cartolina, recorrendo-se a exemplos do 

seu uso em época romana.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

9h30

14h30

TERMAS ROMANAS DO ALTO

DA CIVIDADE

Ateliê “Romana Luz" 

Este evento será constituído, principal-

mente, pela realização de uma visita 

guiada, às ruínas arqueológicas, combi-

nada com o atelier pedagógico, no qual, os 

participantes terão a possibilidade de 

realizar uma LUCERNA em Barro.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

10h00 - 12h30

14h30 - 17h00

DOMUS DA ESCOLA VELHA 

DA SÉ

Éolo

Atividade comemorativa do “Dia Mundial 

da Criança”, onde os participantes serão 

convidados a realizar um cata-vento em 

cartolina, recorrendo-se a exemplos do 

seu uso em época romana.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt



1 DE JUNHO 2 DE JUNHO 3 DE JUNHO9h30

14h30

TERMAS ROMANAS DO ALTO

DA CIVIDADE

Ateliê “Relógio de Sol”

A necessidade de medir o tempo acompanha 

a humanidade desde os tempos mais 

remotos. Ao longo da história foram 

várias as formas utilizadas para esse 

efeito, desde a Mesopotâmia com a 

calendário até aos nossos dias, onde 

ainda que, sejamos detentores da ines-

gotável fonte proporcionada pela tecno-

logia, ainda dividimos o ano em estações e 

por conseguinte definimos um horário de 

Verão e outro de Inverno.

Mas foi no apogeu do Império Romano, que 

o Relógio de Sol, conheceu o seu auge, 

assim, e como forma de relembrar e 

divulgar, propomos a realização de um 

pequeno “Relógio de Sol Romano.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

9h30 - 11h30

14h00 - 16h00

AÇÃO DE RUA: 

PRAÇA CONDE AGROLONGO

Oficina “Brincadeiras 

de Antigamente”

Conheces o jogo do galo? O jogo labirinto? 

Decerto que já ouviste falar? Neste ateliê 

propõem-se a redescoberta das “Brinca-

deiras do Antigamente” e deixar de lado, a 

tecnologia digital e a internet que fazem 

parte do nosso dia a dia.

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

10h00

14h30

DOMUS DA ESCOLA VELHA 

DA SÉ

Ateliê “Mosaicos com Memória”

Este atelier, tem como objetivo principal, 

introduzir o participante, às técnicas de 

execução de um mosaico romano, material-

izando-se na criação de uma porta retrato 

de parede, sempre decorado com motivos de 

mosaicos romanos.

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

10h00

14h30

DOMUS DA ESCOLA VELHA 

DA SÉ

Ateliê “Desmontar a Domus”

Este atelier, tem como objetivo principal, 

introduzir o participante, aos diversos 

compartimentos que constituíam uma casa 

(Domus) romana, assim como, às respetivas 

funcionalidades, recorrendo-se para tal, 

a uma visita ao espaço arqueológico, 

seguido da montagem e desmontagem de uma 

maquete, mandada executar para este fim.

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt



14h00 às 16h00

PAINÉIS AZULEJARES 

DO CONVENTO DO PÓPULO

Ateliê “Vamos Azulejar: 

Azul Cobalto”

O azul é a cor caracterizante da azule-

jaria nacional nos séculos XVII e XVIII. 

Esta cor, resulta da utilização na sua 

composição de um pigmento denominado 

azul-cobalto. Esta oficina, destina-se à 

pintura de um azulejo, cromaticamente 

semelhante ao utilizado até ao séc. XVIII.

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes: 15

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

10h00

14h30

FONTE DO ÍDOLO

Ateliê “Papéis de Cera”

Neste ateliê, os participantes serão 

convidados a aprender e redigir à época 

romana o seu nome, recorrendo, para tal, 

ao uso do latim como língua e a um 

estilete e tábua de cera como suportes de 

escrita.

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

10h00

14h30

FONTE DO ÍDOLO

Ateliê “Oremos Fonte”

Atelier pedagógico, no qual, é abordado as 

temáticas da Religião, crenças e super-

stições romanas. Os participantes são, 

ainda, convidados a visitar o espaço 

arqueológico musealizado e a reproduz-

irem um amuleto romano: uma moeda ou uma 

"lúnula".

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

9h30 - 11h30

PAINÉIS AZULEJARES 

DO CONVENTO DO PÓPULO

Ateliê “Vamos Azulejar: Plantas 

que curam”

"Entre Seiscentos e Setecentos, o número 

de casas religiosas que possuíam boticas 

conventuais era elevado. Estas não se 

limitavam a servir a comunidade monásti-

ca existente, mas também, a auxiliar as 

populações que residiam na sua envolvên-

cia.

Neste ateliê, vamos conversar sobre um 

conjunto de plantas que poderiam existir 

nas boticas conventuais, bem como, os 

efeitos pretendidos nas diversas doenças 

com que os frades se confrontavam. No 

final, os participantes serão convidados, 

a pintar um azulejo com esta temática.”

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes: 15

Público-alvo: Escolas, crianças 

a partir dos 6 anos

Inscrições | Mais informações: 

gab.arqueologia@cm-braga.pt

3 DE JUNHO



30 E 31 DE MAIO 30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

2 DE JUNHO

10h30

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO 

DA SILVA

Ser bibliotecário por um dia: 

ação formativa

As crianças têm oportunidade de conhecer 

os serviços da Biblioteca e de realizar 

algumas tarefas típicas da profissão de 

um bibliotecário do século XXI.

10h30

14h30

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO 

DA SILVA

"Os lugares secretos da bibliote-

ca: Visitas guiadas”

As crianças terão oportunidade de 

conhecer todos os espaços da Biblioteca e 

especialmente os mais secretos.

Duração: 30 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo:

1.º Ciclo e 2.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

seec@blcs.pt | 253205977

10h00

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO 

DA SILVA

Oficina "Cria e ilustra histórias 

emocionantes"

Se gostas de escrever e de ilustrar e 

precisas de uma ajuda para te aventurares 

no maravilhoso mundo das histórias, esta 

oficina é para ti.

Dinamização: Patrícia Ferreira 

(Artística Plástica)

Duração: 2 horas

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

seec@blcs.pt | 253205977

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo:

1.º Ciclo e 2.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

seec@blcs.pt | 253205977



30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

3 DE JUNHO

10h30

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO 

DA SILVA

A magia do Era uma vez…

Despertar para a importância da leitura; 

com hora do conto; dinamização Ivone Paz 

Soares (voluntária da leitura)

Duração: 50 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: Pré-escolar

Inscrições | Mais informações: 

seec@blcs.pt | 253205977

10h30

14h30

ESCOLAS

TEATRO: "Uma Lua de Sonhos", pela 

Malad'Arte

Era uma vez...usamos sempre este início 

para as nossas histórias, mas não se 

enganem, porque as nossas histórias são 

todas diferentes. Esta é a história da 

Tita, uma sonhadora, uma menina que entre 

outros sonhos, tinha o desejo de ir à lua... 

como qualquer outro sonhador, a Tita não 

estava sozinha, tinha uma grande e 

poderosa amiga...

Duração: 40 minutos

N.º máximo de participantes:

3 turmas (dependendo do local de 

apresentação)

10h00

14h00

ESCOLAS

30 DE MAIO

“Câmara obscura” 

Com esta atividade pretende-se apresen-

tar o fenómeno físico pelo qual se 

consegue formar uma imagem, sem recorrer 

a elementos óticos. Este fenómeno, 

manifestação do caráter linear da luz, 

diz-se poder ter sido a fonte de inspi-

ração para desenhos paleolíticos que se 

encontram em cavernas e poderão também 

ter tido um papel na construção de 

estruturas neolíticas.

10h00

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO 

DA SILVA

A magia das palavras cantadas

Espetáculo sensorial de palavras musica-

das, dinamizado por Maestro Felix Alonso 

e Ricardo Fernandes

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 30

Público-alvo: Pré-escolar

Inscrições | Mais informações: 

seec@blcs.pt | 253205977

Público-alvo: Pré-escolar e 1º 

ciclo

Inscrições 

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

AQUIhttps://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

2 DE JUNHO



30 DE MAIO
10h30

14h30

ESCOLAS

TEATRO: "La Gallina", pela Com-

panhia de Teatro de Braga

A aventura da Ave começa quando ela 

consegue, junto com outras aves, fugir do 

cativeiro em que estava presa desde 

filhote. Ela correu tanto, tanto que foi 

parar no quintal do mundo. Muitas coisas 

encontrou nesse quintal, coisas bonitas, 

coisas que davam medo, coisas engraça-

das...enfim, coisas do mundo. Até que um 

dia, depois de uma tempestade e um vento 

forte, ave foi soprada para dentro do 

porão de um teatro. Lá ela discretamente 

espiava tudo o que acontecia pelo espaço. 

Observava pelas frestas da parede, as 

aulas de balé, de ópera e as apresentações 

das orquestras e de peças de teatro. 

Quando as luzes do teatro se apagavam e os 

artistas iam embora, começava o grande 

ensaio da La Gallina.

Duração: 25 minutos

N.º máximo de participantes:

3 turmas (dependendo do local de 

apresentação)

Público-alvo: 1º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30

14h30

COLÉGIO S. CAETANO (PRO-

JET’ARTE NA TRADIÇÃO)

Workshop com visita à oficina: 

“Academia do Cavaquinho” - 

Projet'Arte na Tradição

Na Oficina Sond'art abre as suas portas 

aos interessados em conhecer como se 

constroem instrumentos de Percussão 

Tradicional Portuguesa, quais os materi-

ais de que são feitos, e no fim, teremos a 

oportunidade de tocar em grupo, instru-

mentos de Percussão Tradicional Portu-

guesa, Cavaquinhos, Braguesas e outros 

cordofones.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

31 DE MAIO

“Composição da luz” 

Nesta atividade vamos observar a 

composição da luz, perceber o seu espec-

tro e observar a síntese aditiva da cor. 

Afinal, porque tem tantas cores o 

arco-íris? E como se obtém tantas cores 

nos ecrãs do telefone? E como consegue o 

nosso olho observar tanta cor?

1 de junho

“Lumenprint” 

Segundo se sabe, este processo alternati-

vo chamado é conhecido há tantos anos 

quanto a própria fotografia. A sua origem 

está diretamente ligada com as primeiras 

experiências com fotogramas, em cerca de 

1834, com o pioneiro Talbot, em que sobre 

um papel fotossensível se colocavam 

objetos e, uma vez expostos, iam sendo 

registados os seus contornos e manchas, 

mais ou menos opacos.

2 de junho

“Cianotipia”

A cianotipia resulta da fotossensibili-

dade dos sais de ferro que criam imagens 

de tom ciano (azulado). Foi desenvolvida 

pelo químico e fotografo John Herschel 

por volta de 1839-42. Tornou-se popular 

como um processo simples e barato de 

criação de cópias em larga escala de 

projetos de engenharia, mas também pode ser 

utilizado para fotografia, que é a apli-

cação que aqui vamos explorar, recorrendo 

a imagens do Arquivo do Museu da Imagem.

3 de junho

“Lightpainting”

Com esta atividade vamos trabalhar o 

elemento fundamental para todos os 

processos fotográficos: a luz. Esta técnica 

pode ser descrita como a registo, em longa 

exposição, de uma fonte de luz em movimen-

to relativamente à posição da câmara 

fotográfica. Assim poderemos verdadeira-

mente desenhar com luz!

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf



31 DE MAIO, 

2 E 3 DE JUNHO 

31 DE MAIO 

E 2 DE JUNHO 

10h30

14h30

ESCOLAS

TEATRO: “Vêm aí o Zé das Moscas”, 

pela Tin.Bra - Academia de Teatro

A história do Zé das Moscas, que ouve 

"assim uns zumbidos, bzz-bzz… bzz-bzz, 

que vêm e vão, passam e voltam, desandam e 

tornam. Bzz-bzz… bzz-bzz…". Andam as 

moscas atrás do Zé e o Zé atrás do médico, 

do advogado, do veterinário, do coman-

dante da polícia e do juiz. Só queria que 

lhe resolvessem o problema. Não o fazem, 

mas, com ironia e justiça, o assunto 

resolve-se.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes:

3 turmas (dependendo do local de 

apresentação)

Público-alvo: Pré-escolar e 1º 

ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30

14h30

MUSEU DO TRAJE 

Visita guiada com Workshop de 

danças tradicionais, pelo Grupo 

Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio 

Nesta atividade os alunos do 2º ciclo 

terão a oportunidade de conhecer o 

espólio que integra o Museu do Traje, 

terminando a experiência com um work-

shop de danças tradicionais, dinamizado 

por membros do Grupo Folclórico Dr. 

Gonçalo Sampaio.

O Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio 

foi fundado em 1936, durante as Festas de 

São João de Braga, este grupo destaca-se 

pelos trajes usados nesta região desde há 

150 anos. O início da caminhada, há 85 

anos, teve como impulso coros populares e 

polifónicos, orientados pelo musicólo-

go-botânico Gonçalo Sampaio.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

31 DE MAIO

14h30

ESCOLAS

WORKSHOP: Dança Tradicional, 

pelo GFUM

O Grupo Folclórico da Universidade do 

Minho, nasce a 22 de junho de 1993, filho 

das festas Sanjoaninas da cidade de Braga. 

A sua criação prende-se com os objetivos 

de recolher, preservar e divulgar toda a 

cultura do Baixo Minho tão rica e tão 

diversa em tradições. O GFUM é um legíti-

mo defensor deste património cultural e, 

assim dá a conhecer as mais variadas 

manifestações típicas da cultura do povo 

Minhoto: o trajar, o cantar e o dançar nos 

finais do séc. XIX inícios do séc. XX, 

procurando despertar na juventude da 

academia o respeito e a valorização desta 

Cultura.

Neste workshop dar-se-á a oportunidade 

aos alunos do 1º ciclo de darem os 

primeiros passos de dança tradicional, 

dinamizadas por membros pertencentes ao 

GFUM. 

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 1º ciclo 

(apenas 3º e/ou 4º ano)

10h30

14h30

RUAS DO CENTRO HISTÓRICO 

(PONTO DE ENCONTRO NO 

MUSEU DA IMAGEM)

OFICINA: “Braga: uma transfor-

mação em imagens”

Atividade pelos espaços públicos de Braga 

que sofreram profundas alterações no seu 

tecido urbano e património material. 

Através de fotos selecionadas do arquivo 

Aliança e Pelicano, a cidade será percor-

rida, munidos por um telemóvel ou tablet, 

na descoberta das transformações opera-

das ao longo dos seculos XX e XXI. Através 

da imagem será feita a sobreposição do 

passado ao presente procurando encontrar 

um ponto de ligação entre as duas visões 

da mesma realidade.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes:

1 turma 

N.º máximo de participantes:

2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf



1 DE JUNHO 2 DE JUNHO

09h45

11h00

CONSERVATÓRIO DIDÁTICO 

BOMFIM

CONCERTO: "És especial", pelo 

Conservatório Bomfim 

A música é especial, assim como cada 

criança. Num mundo cheio de pré-requis-

itos o verdadeiro senso de identidade 

fica por vezes perdido. A verdade é que há 

alguém que ama cada criança e a aceita 

como é. Neste concerto, através da música, 

serão apresentadas duas histórias que 

expressam a valorização das crianças, 

como seres únicos e preciosos.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes:

6 turmas

Público-alvo: 1º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

14h30

ALTICE FORUM BRAGA

DANÇA: "Pijama Party", 

pela Ent'Artes

O Altice Forum Braga abre as suas portas 

para acolher este espetáculo, inspirado 

nos mais pequenos, e nas comemorações do 

Dia Mundial da Criança, onde a Ent´Artes 

apresenta o mundo infantil exaltado, 

mostrando onde a magia acontece. Tudo 

começa com uma magnífica "Pijama Party" 

que nos conduz pelos sonhos da pequenada! 

Não faltarão fadas, princesas e inúmeras 

brincadeiras que despertarão a imag-

inação de todos!

O evento será antecedido por um momento 

de distribuição de material promocional 

alusivo ao dia da criança por parte da TUB 

- Transportes Urbanos de Braga. 

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes:

40 turmas

Público-alvo: 1º e 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Parceiros: InvestBraga e 

Transportes Urbanos de Braga

14h30

CASA DOS CRIVOS 

Visita comentada à exposição 

“Rua da Anjo, 1996-2022” com o 

fotógrafo Alfredo Cunha 

Com o objetivo de aproximar os mais 

jovens ao património visual o Museu da 

Imagem propõe às escolas decifrar as 

fotografias da exposição “Rua do Anjo, 

1996-2022” conferindo-lhes um título, 

uma descrição e uma datação. Com a 

presença do fotógrafo Alfredo Cunha, os 

alunos aprenderão como os registos 

fotográficos falam por si e contam uma 

história sendo, por isso, importantes de 

preservar.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

14h00

ESCOLAS

WORKSHOP: “SOL de Inverno”, com a 

Tun’ao Minho – Tuna Académica 

Feminina da Universidade do 

Minho

A Tun’ao Minho – Tuna Académica Feminina 

da Universidade do Minho é um grupo 

cultural pertencente à ARCUM – 

Associação Recreativa e Cultural da 

Universidade do Minho, composta por 

mulheres de garra que apostam na divul-

gação da música tradicional portuguesa e 

nas tradições da região minhota. 

Neste Workshop será partilhado não só 

aprendizagens musicais e melodias 

tradicionais, como também aventuras, 

valores de união e companheirismo.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes:

1 turma

Público-alvo: 2º ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

inscricoes.cultura@cm-braga.pt

3 DE JUNHO

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf
https://rb.gy/f6tguf

https://rb.gy/f6tguf



30 DE MAIO

30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

9h00 - 12h00

14h00 - 16h00 

RUA DR. GONÇALO SAMPAIO

Kid's Athletics 

Experimentação da atividade Kid's 

Athletics. 

Articulação entre Escolas, Município e 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

Duração: 1 hora/grupo

Mais informações: 

desporto.saude@cm-braga.pt

09h30 às 12h30 (3 sessões) 

ESCOLAS

Comemoração do Dia Internacional 

do Leite

Com o intuito de promover o consumo de 

leite a equipa de nutricionistas irá 

desenvolver um conjunto de atividades 

lúdicas.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Pré-escolar 

e 1.º ciclo

Inscrição prévia para e-mail:

joana.sampaio@cm-braga.pt

Mais informações: 

educa@cm-braga.pt

10h00 - 12h00

14h00 - 16h00

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

RODOVIÁRIA DE BRAGA

Escola de Educação Rodoviária de 

Braga

A EERB levará a cabo o conjunto de ativi-

dades para crianças dos 3 aos 12 anos:

 1.Hora do Conto; 2. Cidade prudente; 3. 

Jogo da Glória; 4. Segurança em sentido 

obrigatório (parceria com a Polícia 

Municipal); 5. Circuito sobre rodas

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Pré-escolar 

e 1.º ciclo

Inscrição prévia para e-mail:

joana.sampaio@cm-braga.pt

Mais informações: 

educa@cm-braga.pt

1 E 2 DE JUNHO

9h00 - 12h00

14h00 - 16h00 

RUA DR. GONÇALO SAMPAIO

Olimpíadas da Criança 

Experimentação de diversas modalidades 

olímpicas desportivas junto dos alunos das 

escolas de 1º ciclo do ensino básico. 

Articulação entre Escolas, Município e 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

Duração: 1 hora/grupo

N.º máximo de participantes: 

8 turmas 

Mais informações: 

desporto.saude@cm-braga.pt



31 DE MAIO

1 DE JUNHO 3 DE JUNHO

9h00 - 12h00

14h00 - 16h00 

RUA DR. GONÇALO SAMPAIO

Kid's Athletics 

Experimentação da atividade Kid's 

Athletics. 

Articulação entre Escolas, Município e 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

Duração: 1 hora/grupo

Mais informações: 

desporto.saude@cm-braga.pt

9h30 às 12h30

ESCOLAS

Workshop Ciências Experimentais

Dia de experiências dinamizado por 

técnicos das AEC nas turmas do 1º CEB na 

EB Gualtar.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Cooperativa Múltipla 

Escolha 

14h00 às 17h30

ESCOLAS

Jogos Tradicionais

Dinamização de jogos tradicionais na EB 

de Cabreiros e EB de Sequeira.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Cooperativa Múltipla 

Escolha 

14h00 às 17h00

AVENIDA CENTRAL

Tarde de Pintura

Pintura temática em tela.

Duração: 3 horas

Público-alvo: Escolas, todas as 

idades

Participação livre, sem necessi-

dade de marcação prévia.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Cooperativa de Ensino 

Artístico

15h30 às 17h30

AVENIDA CENTRAL

Play Project

Apresentação de um espetáculo de 

percussão e patinagem por parte dos 

alunos do 1º CEB que frequentam as AEC do 

AE de Celeirós.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: EduClick

16h30 às 17h00

AVENIDA CENTRAL

Hino da Paz

Interpretação do "Hino da Paz" pelos 

alunos da EB Nº2 Lamaçães.

Duração: 30 minutos

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Tempos Brilhantes

14h30 às 17h30

AVENIDA CENTRAL

Torneio de Xadrez

Torneio de Xadrez entre as turmas do 3º e 

4º ano de escolaridade na EB Ponte 

Pedrinha e EB Fujacal do AE André Soares.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Cooperativa Múltipla 

Escolha 

9h00 - 12h00

14h00 - 16h00 

RUA DR. GONÇALO SAMPAIO

Olimpíadas da Criança 

Experimentação de diversas modalidades 

olímpicas desportivas junto dos alunos das 

escolas de 1º ciclo do ensino básico. 

Articulação entre Escolas, Município e 

Federação Portuguesa de Atletismo. 

Duração: 1 hora/grupo

N.º máximo de participantes: 

8 turmas 

Mais informações: 

desporto.saude@cm-braga.pt

31 DE MAIO,

2 E 3 DE JUNHO



14h30 às 17h30

AVENIDA CENTRAL

Torneio de Xadrez

Torneio de Xadrez entre as turmas do 3º e 

4º ano de escolaridade na EB Ponte 

Pedrinha e EB Fujacal do AE André Soares.

Mais informações: 

braga_aec@cm-braga.pt

Parceiro: Cooperativa Múltipla 

Escolha 

2 E 3 DE JUNHO

30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

30 DE MAIO

A 4 DE JUNHO

Horário sob consulta em 

circuito@bragamediaarts.com

GNRATION

Circuito – Serviço Educativo 

Braga Media Arts 

Visitas orientadas às exposições do 

gnration

Horário estipulado para cada 

linha e interface no percurso 

para a escola através do School-

BUS

INTERFACES DO SCHOOLBUS

Viagem no SchoolBus

Promoção do SchoolBUS e desenvolvimento 

de dinâmicas no trajeto escolar para 

aliciar o aumento de utilizadores deste 

modo de transporte.

Atividade realizada em colaboração com 

os TUB - Transportes Urbanos de Braga.

Duração: 30 minutos

N.º máximo de participantes: 

4 turmas

Público-alvo: 1º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

08h30

ESCOLAS

Peddy BUS e caminhadas

Sensibilização para a promoção do modo 

pedonal, através da definição de rotas 

pedonais para a escola, ou seja, "caminhos 

para a escola" em colaboração com a 

comunidade escolar. Observação em 

movimento pela promoção de caminhadas 

de 15 minutos em torno da escola.

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS 

URBAN LAB.

Duração: 30 minutos

Mediação: Joana Patrão

Duração: 50 minutos

Público-alvo: Escolas, todas as 

idades 

Mais informações: AQUI

Inscrições: 

Gratuito mediante inscrição em

circuito@bragamediaarts.com 

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças a 

partir dos 6 anos

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

https://rb.gy/p2d3i4
https://rb.gy/p2d3i4

https://rb.gy/p2d3i4



1, 2 E 3 DE JUNHO

30 DE MAIO 

A 5 DE JUNHO

Nota: 

As atividades desta secção são 

desenvolvidas em parceria com o 

Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian, no espaço escola. 

Futuramente, caso tenha interesse em 

receber estas atividades na sua 

escola, ou em obter mais informações 

para participar durante a Semana 

Municipal da Criança, contacte para 

o endereço:

filipa.corais@cm-braga.pt

Polícia júnior

Ação de sensibilização e de fiscalização 

júnior na envolvente da escola. Colocação 

de mensagens e balões pretos nos carros 

mal-estacionados.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 1º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

Sessão fotográfica para a 

Promoção da Mobilidade 

Urbana Sustentável

Sessão fotográfica no espaço público em 

frente à escola desenhando um peão/um 

autocarro/um ciclista através da concen-

tração de crianças.

Duração: 90 minutos

Público-alvo: Pré-Escolar e 

famílias

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

Jogo BIG Mobility

Ações de sensibilização para a promoção 

da Mobilidade Urbana Sustentável na 

escola Calouste Gulbenkian com recurso a 

um jogo didático e competitivo com 

questões de mobilidade. 

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS 

URBAN LAB.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 2.º Ciclo

Inscrições 

filipa.corais@cm-braga.pt

12h30 - 13h30

ESCOLA (A DEFINIR)

Exposição "Mobilidade Júnior"

Exposição dos trabalhos desenvolvidos 

durante a semana pelas crianças, de 

preferência no espaço público para que 

possa ser visitada pela comunidade 

escolar e residente.

Público-alvo: 1º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

08h30

ESCOLAS

Peddy BUS e caminhadas

Sensibilização para a promoção do modo 

pedonal, através da definição de rotas 

pedonais para a escola, ou seja, "caminhos 

para a escola" em colaboração com a 

comunidade escolar. Observação em 

movimento pela promoção de caminhadas 

de 15 minutos em torno da escola.

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS 

URBAN LAB.

Duração: 30 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: Escolas, crianças a 

partir dos 6 anos

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

Oficina de Ideias - 

Transformar o 

estacionamento 

num lugar de estadia

Ação de sensibilização para a promoção da 

Mobilidade Urbana Sustentável; 

Construção de uma maquete com as 

crianças para identificação das 

alterações que gostariam de propor para o 

Espaço público Envolvente da Escola 

versando o incremento da mobilidade 

Urbana Sustentável; elaboração de uma 

proposta coletiva de implementação de um 

Uma rua para todos!

Ação de sensibilização para a segurança 

rodoviária na envolvente da escola. 

Desenvolvimento, conceção de uma ideia e 

execução da pintura da rua em frente à 

porta da escola como medida para alertar os 

automobilistas para a presença de uma 

escola e de crianças na rua.

Duração: 3 horas

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 2º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

Parklet no lugar em frente à porta da 

Escola, para incrementar a segurança à 

saída da escola e fomentar o convívio 

entre os encarregados de educação nesse 

"hall" de receção exterior à exterior à 

escola. 

Concretização do parklet idealizado pelo 

grupo de crianças envolvido através de 

materiais reutilizados (e.g. pallets). A 

execução contará com a participação de 

todos os interessados (público escolar e 

familiar) para pintar e construir o 

parklet.

Duração: 3 horas

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 2º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt



Fórum júnior da Mobilidade 

I e II

Sensibilização para a promoção da 

Mobilidade Urbana Sustentável através 

de: mapeamento de cartografias afetivas 

das crianças com o  espaço envolvente da 

escola; momento criativo com a pintura do 

seu meio de transporte sustentável 

Jogo BIG Mobility

Ações de sensibilização para a promoção 

da Mobilidade Urbana Sustentável na 

escola Calouste Gulbenkian com recurso a 

um jogo didático e competitivo com 

questões de mobilidade. 

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS 

URBAN LAB.

Duração: 90 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 2.º Ciclo

Inscrições 

filipa.corais@cm-braga.pt

"Eu é que sei… de mobili-

dade" júnior I e II

Realização de entrevistas às crianças 

sobre o tema da mobilidade colocando 

questões sobre modos de transporte de 

modo didático e divertido. 

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS 

URBAN LAB.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 1º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

Oficina de Ideias - 

Transformar o 

estacionamento 

num lugar de estadia

Ação de sensibilização para a promoção da 

Mobilidade Urbana Sustentável; 

Construção de uma maquete com as 

crianças para identificação das 

alterações que gostariam de propor para o 

Espaço público Envolvente da Escola 

versando o incremento da mobilidade 

Urbana Sustentável; elaboração de uma 

proposta coletiva de implementação de um 

Parklet no lugar em frente à porta da 

Escola, para incrementar a segurança à 

saída da escola e fomentar o convívio 

entre os encarregados de educação nesse 

"hall" de receção exterior à exterior à 

escola. 

Concretização do parklet idealizado pelo 

grupo de crianças envolvido através de 

materiais reutilizados (e.g. pallets). A 

execução contará com a participação de 

todos os interessados (público escolar e 

familiar) para pintar e construir o 

parklet.

Duração: 3 horas

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 2º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt

favorito; indicação no mapa ou na maquete 

dos locais mais agradáveis e menos 

agradáveis da envolvente da escola para 

caminhar e os principais problemas que 

inibem a caminhada até à escola; indicação 

numa tabela gráfica do modo de transporte 

que utilizam para vir para a escola e 

noutra do que gostavam de utilizar e 

sensibilização para incremento da 

utilização do SchoolBus. Procura-se neste 

workshop perceber as práticas de mobili-

dade escolar adotadas e sensibilizar para 

meios de transporte sustentáveis.

Esta atividade é realizada em articulação 

com a equipa do projeto KUALA - KIDS URBAN 

LAB.

Duração: 3 horas

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 2º ciclo

Mais informações: 

filipa.corais@cm-braga.pt



31 DE MAIO

1 DE JUNHO

10h30

ESCOLAS

Prevenção e atuação em caso de 

emergência em edifícios

Reconhecimento de perigos no interior de 

edifícios, adoção de medidas preventiva e 

atuação em caso de emergência.

Duração: 1 hora

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 2.º Ciclo

10h30

ESCOLAS

Sismos - Uma Problemática 

de Todos

Como proceder ANTES-DURANTE-DEPOIS de 

um Sismo.

Duração: 45 minutos

Inscrições:

protecao.civil@cm-braga.pt

Mais informações: 

paula.paiva@cm-braga.pt 

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições:

protecao.civil@cm-braga.pt

Mais informações: 

paula.paiva@cm-braga.pt 



30 DE MAIO

2 E 3 DE JUNHO

30 DE MAIO

31 DE MAIO

2 E 3 DE JUNHO

10h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Passeio a charrete

As crianças têm oportunidade de usufruir 

de um passeio de charrete nos percursos 

internos da Quinta Pedagógica. 

Em cada trajeto, participam entre 

8 a 10 crianças.

Duração: 20 minutos

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560

10h30 | 14h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Visitas Guiadas à Quinta

Convidamos as crianças a conhecerem os 

espaços da Quinta, numa jornada muito 

animada e divertida, onde podem observar 

as diferentes espécies pecuárias 

presentes, conhecer as raças autóctones, 

conhecer as diferentes espécies vegetais 

e ainda usufruir dos nossos espaços 

verdes.

Duração: 50 minutos

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: Pré-escolar 

e 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560

10h30 | 14h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Sementeiras

As crianças colocam as mãos na terra e 

aprendem a fazer sementeiras em copos 

10h30 | 14h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Sementeiras

As crianças colocam as mãos na terra e 

aprendem a fazer sementeiras em copos 

reutilizados que levam de oferta para 

cada participante.

Duração: 50 minutos

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: Pré-escolar

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560

reutilizados que levam de oferta para 

cada participante.

Duração: 50 minutos

N.º máximo de participantes: 

2 turmas

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560

14h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Dia Nacional da Energia

Uma atividade repleta de conhecimento e 

sensibilização, onde as crianças apren-

dem a poupar energia, conhecem a mascote 

Poupas e ainda aprendem a fazer um 

pequeno forno solar.

Duração: 25 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560



14h30

QUINTA PEDAGÓGICA

Dia Nacional da Energia

Uma atividade repleta de conhecimento e 

sensibilização, onde as crianças apren-

dem a poupar energia, conhecem a mascote 

Poupas e ainda aprendem a fazer um 

pequeno forno solar.

Duração: 25 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 1.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

quinta.pedagogica@cm-braga.pt 

253 623 560

31 DE MAIO

E 2 DE JUNHO

14h30

SEDE DOS TRANSPORTES 

URBANOS DE BRAGA

Visita à sede dos Transportes 

Urbanos de Braga (TUB)

Visita à sede dos TUB com vista à real-

ização duma visita guiada para conheci-

mento e exploração da frota com tipologia 

sustentável (viaturas elétricas e viatu-

ras de gás). Sensibilização para as boas 

práticas na ótica da segurança e mobili-

dade.

Duração: 45 minutos

N.º máximo de participantes: 

1 turma

30 DE MAIO

A 3 DE JUNHO

14h30

ESCOLAS

Turismo e Defesa do Consumidor 

Já visitaste Braga como um turista? Como 

gostar e divulgar o património da tua 

cidade. Breve informação acerca dos 

direitos e deveres enquanto consumidor.

Duração: 1 hora

Público-alvo: 2.º Ciclo

Inscrições | Mais informações: 

vaniabarbosa@tub.pt | 910020355

N.º máximo de participantes: 

1 turma

Público-alvo: 2.º Ciclo

Inscrições AQUI

Mais informações: 

Filomena Alves | 253 262 550
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