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“Feliz Natal Lobo Mau” 
Animação de Natal – Dramatização | Adaptação da obra de Clara Cunha 

Destinatários 

3 aos 10 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre 18 de novembro e 13 de dezembro de 2019, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

45 minutos 

N.º de participantes 

90/sessão 

Local: 

Auditório da ACEP 
 

*Sob marcação prévia. 

“Uma última carta” 
Teatro para a Infância | Adaptado da obra de Antonis Papatheodoulou 

Destinatários 

3 aos 10 anos  

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre 17 de fevereiro e 22 de maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

45 minutos 

N.º de participantes 

90/sessão 

Local 

Auditório da ACEP 
 

*Sob marcação prévia. 
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“Caracóis de ouro 
e os três ursos” 

Flanelógrafo 

Destinatários 

2 aos 4 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP 
 

*Sob marcação prévia. 

“Os três porquinhos” 
Teatro de Fantoches 

Destinatários 

3 aos 6 anos  

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP (disponível para itinerância - preços sob consulta) 
 

*Sob marcação prévia. 
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“A maçã vermelha” 
Adaptação do conto de Nuno Higino  

(tributo à Sophia de Mello Breyner Andresen) 

Destinatários 

5 aos 8 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro 2019 e maio 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP (pode ser requisitado para a itinerância - preços sob 
consulta) 

*Sob marcação prévia. 

 

“As ovelhas e o lobo” 
Conto musical 

Destinatários 

3 aos 8 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP  

*Sob marcação prévia. 
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“O corvo e os seus 
amigos da floresta” 

Tapete de histórias 
 

Destinatários 

3 aos 8 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP  

*Sob marcação prévia. 

“A história da Carochinha e 

do infeliz João Ratão” 
Encenação com texto em rimas 

 

Destinatários 

3 aos 8 anos 

Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, às 11h00m* 

Tempo de duração da atividade 

30 minutos 

N.º de participantes 

25/sessão 

Local 

Biblioteca da ACEP  

*Sob marcação prévia. 
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“O meu pequeno 

grande corpo” 
Exposição permanente 

 

Destinatários: 3 aos 16 anos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, das 
9h30m às 12h30m* 

Tempo de duração da atividade: 2 horas 

N.º de participantes: 25/sessão  

Local: Centro de Experimentação das Ciências, Arte e Cultura (CECAC) da 
ACEP 

*sob marcação prévia 

 

“Imune? Ação!” 
Exposição temporária 

Destinatários: 3 aos 16 anos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, das 
9h30m às 12h30m* 

Tempo de duração da atividade: 2 horas 

N.º de participantes: 25/sessão  

Local: Centro de Experimentação das Ciências, Arte e Cultura (CECAC) da 
ACEP 

*sob marcação prévia 
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“Visita a saúde dos 
teus dentes” 

Exposição itinerante 

Destinatários: a partir dos 3 anos 

Funcionamento: outubro 2019 a junho 2020 

Tempo de duração da atividade: a definir com as entidades 

N.º de participantes: 25/sessão 

Local: Em parceria com a ULSAM do Alto-Minho a exposição itinerante pode 
ser requisitada pelos Agrupamentos de Escolas. 

*Sob marcação prévia. 
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“XIV Mostra 
de Literatura Infantil” 

Destinatários: a partir dos 3 anos  

Funcionamento: De 20 a 24 de abril de 2020 de 2ª a 6ª, das 9h30m às 
12h30m e das 14h00m às 18h00m 

Tempo de duração da atividade: variável 

N.º de participantes: aberto ao público 

Local: ACEP 

 

“XII PIM PAM PUM 
à roda com a 
brincadeira” 

Comemoração do Dia Internacional do Brincar (28 de maio) 
Comemoração do Dia Mundial da Criança (01 de junho) 

Destinatários: a partir dos 3 anos  

Funcionamento: 28 de maio a 01 de junho 2020, de 2ª a 6ª, das 9h30m às 
12h30m* 

Tempo de duração da atividade: 3h00m 

N.º de participantes: variável 

Local: ACEP 

*Sob marcação prévia. 
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“Oficinas de Artes 
Plásticas” 

Exploração das seguintes técnicas: 

 modelagem com barro; 

 pintura com berlindes; 

 pintura de sopro;  

 marmorização; 

 pintura livre; 

 texturas;  

 raspagem;  

 construções com material de desperdício; 

 construção de instrumentos musicais. 
Destinatários: a partir dos 3 anos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, das 
9h30m às 12h30m* 

Tempo de duração da atividade: 3h00m 

N.º de participantes: 25/sessão 

Local: ACEP 

*Sob marcação prévia. 

 

“Oficinas de Animação 
do Conto e de Escrita 

Criativa” 
 

Destinatários: a partir dos 2 anos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, das 
9h30m às 12h30m* 

Tempo de duração da atividade: até 2h00m 

N.º de participantes: 25/sessão 

Local: ACEP (também pode ser requisitado para a itinerância - preços sob 

consulta) 
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“Outras atividades 
lúdicas” 

A ACEP tem vários espaços de atividades disponíveis para as visitas: 
ludoteca, biblioteca e polivalente. Os grupos de visita podem explorar 
livremente os diferentes espaços, jogar e utilizar o material existente (livros, 

jogos, brinquedos e material de motricidade). 
  

Destinatários: a partir dos 3 anos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª feira entre outubro de 2019 e maio de 2020, das 

9h30m às 12h30m* 

Tempo de duração da atividade: 3h00m 

N.º de participantes: 25/sessão 

Local: ACEP 

*Sob marcação prévia. 

 
“Centro de Recursos 
em Conhecimento” 

A ACEP disponibiliza um espaço que permite a consulta local e a requisição 
de material muito diversificado: livros, recursos técnico-pedagógicos, jogos, 
cd rom, dvd, entre outros. 

Destinatários: professores, educadores e outros agentes educativos 

Funcionamento: De 2ª a 6ª, das 9h30m às 12h30m e das 14h00m às 
18h00m 

Acesso livre e gratuito
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Informações úteis 
Os interessados em participar em qualquer uma das atividades, deverão fazer 

marcação prévia através do telefone, de um ofício enviado por correio, correio 
eletrónico ou fax, indicando: 

 O dia e a hora em que o grupo pretende realizar a visita; 

 A atividade desejada e os objetivos; 

 As áreas disciplinares e o nível de ensino dos alunos; 

 O número de alunos e professores na visita (especificar se existem alunos 
com necessidades especiais). 

A marcação está sujeita a confirmação posterior por parte da equipa técnica 

da ACEP. 

Para os Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo do Concelho de Viana do 

Castelo (da rede pública) as visitas realizam-se ao abrigo do Protocolo 
estabelecido entre a ACEP e a Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

A ACEP disponibiliza um espaço para a merenda da manhã. 

Preçário: 

 2,00€ por criança 

 2,50€ por adulto (+ 18 anos) 

 Os acompanhantes das visitas de grupo não pagam 
 

Marcações 
De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 

 

Recomendações 
 Os grupos devem ser pontuais; 

 Deve ser solicitada a autorização para tirar fotografias; 

 Deve-se trazer roupa e calçado adequado ao tipo de atividade a 
desenvolver. 

 

Contactos 
Rua Manuel José Marques – Meadela 

4900-745 Viana do Castelo 
258 840 060 | 937 615 034 
www.acep-meadela.com | geral@acep-meadela.com 


