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SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO 

 

A implementação dos serviços socioeducativos é da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Alcoutim e conta na sua constituição com técnicos de diversos serviços/sectores da 

Divisão Administrativa e Financeira, de Cultura e Desporto. 

O objetivo principal é delinear uma estratégia de intervenção, com público-alvo e com um 

plano de atividades anual. 

Para o decénio de 2016/2026 pretende-se implementar o programa Somos Memória! Neste 

programa estão previstas a realização de visitas guiadas e continuação das visitas orientadas, 

atividades com a maleta pedagógica “Jogos Intemporais”, a implementação do projeto 

“Contrabando Cultural” e de ações de troca de experiências e saberes-fazer e revitalização 

de memórias e ações de formação para os intervenientes no processo socioeducativo. 
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SÍNTESE  

O Município de Alcoutim dispõe de espaços de grande interesse histórico e artístico que 

importa valorizar, de uma paisagem que convida à contemplação e instiga a imaginação e a 

criatividade e de gentes que são autênticas bibliotecas de sabedoria e saberes-fazer. 

Excelentes paradigmas que podem e devem ser utilizados para estimular as crianças, jovens 

e adultos a expressar-se através das mais variadas formas, a explorar o ambiente que as 

envolve e a partilharem memórias e saberes-fazer. 

Com o intento de desenvolver um programa adaptado às várias faixas etárias da população 

e a incentivar as crianças e jovens a expressarem-se e a conhecerem o ambiente, assim como 

a história e o património da sua terra e os adultos a conviverem e a partilharem memórias e 

conhecimentos, propõe-se para os anos de 2016 a 2026 a implementação do programa 

Somos Memória!. 

O programa Somos Memória! assenta na criação e conhecimento de experiências e de 

partilha de memórias e experiências incentivando à partilha entre as várias faixas etárias da 

comunidade e aposta na criação de contextos de experiência, com caráter de continuidade, 

para a participação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e seniores. 

 

OBJETIVOS 

Com o programa Somos Memória! pretende-se: 

 Criar atividades pedagógicas e patrimoniais que estimulem a criatividade e 

incentivem a aquisição de conhecimentos. 

 Ocupar as crianças em projetos úteis e pedagógicos durante as interrupções letivas 

e, consequentemente, envolver os professores, os pais e familiares, assim como a 

comunidade, num projeto que se quer útil e dinâmico, no que concerne a boas 

práticas ambientais e cívicas e à aquisição de conhecimento sobre o património do 

concelho, a partilha de memórias e estórias. 

 Estimular o convívio e a partilha intergeracional e cultural. 

 Implementar um programa de recolha do PCI, memórias e histórias, de modo 

sistemático.  
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Museu / Memória / Comunidade 

 

Histórias & Memórias 

Programa de recolha de som, imagem e vídeo de histórias singulares, contadas de preferência 

na primeira pessoa, por um habitante do concelho. Pretende-se, de modo sistemático, iniciar 

um processo de recolha do Património Cultural Imaterial e de memórias que marcaram e/ou 

marcam a vida dos habitantes deste concelho. Esta recolha é realizada pelo Grupo de 

Trabalho PCI com o intento de registar histórias, memórias, sons e rostos singulares mas é 

também aberta a todas as instituições e pessoas interessadas, constituindo-se, de modo 

progressivo, uma coleção de “histórias e memórias vivas”. O tema, habitante, recolha e tipo 

de registo é definido atempadamente de acordo com o projeto que se pretender desenvolver. 

 

Sessões de trabalho 

Sessões de trabalho de recolha de PCI com grupos da comunidade, explorando tópicos, 

atividades, e vivências comuns em contexto de tertúlia e registando histórias e memórias. 

A. 1 Imagem / 1000 Palavras 

Sessões de trabalho a desenvolver por todo o concelho, com o intento de recolher imagens 

fotográficas das vivências das comunidades de acordo com cronograma de execução a definir 

pelo Grupo de Trabalho PCI. De salientar que em algumas destas sessões será necessária a 

utilização do autocarro adaptado a sala de cinema. 

B. Chá com os Condes 

Sessões de trabalho a desenvolver na Casa dos Condes, em Alcoutim, com temáticas a definir 

pelo Grupo de Trabalho PCI. 

C. Conversas no Museu 

Sessões de trabalho a desenvolver no Museu do Rio, em Guerreiros do Rio, com temáticas 

ligadas ao rio Guadiana, suas gentes e vivências, a organizar e orientar pelo Grupo de 

Trabalho PCI. 
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D. O que comias avô? 

Sessões de trabalho e de recolha da gastronomia tradicional a desenvolver em parceria com 

o Agrupamento de Escolas do concelho de Alcoutim, que incluí as oficinas “Vamos apanhar 

azeitona” e “Aprender a enxertar uma oliveira”: 

 Vamos apanhar azeitonas 

Vivemos numa região de interior e com uma tradição rural importante, mas onde os 

estímulos urbanos invadem os hábitos e modos de vida das gerações mais novas, levando-os 

a agir da mesma forma dos que crescem nos grandes centros urbano. Este facto tem levado 

a que nos últimos anos se tenha quebrado a passagem de conhecimentos entre pais e filhos 

/ avôs e netos e consequentemente a perda de identidade e parte do património cultural 

imaterial desta região. Com esta atividade pretende-se colocar os alunos em contato com 

uma pessoa mais velha da comunidade (detentor de conhecimento sobre o tema), que lhes 

ensine a colher azeitonas diretamente da árvore e de seguida lhes exemplifique todo o 

processo de “conserva” que transforma as azeitonas em apetitosas iguarias. De salientar que 

estes “pequenos” saberes tradicionais são parte da Dieta Mediterrânica.  

Destinatários: alunos do 4º ano do 1º ciclo e 5º e 6º anos do 2º ciclo 

Época do ano: agendar data no mês de outubro. 

 Aprender a enxertar uma oliveira 

Esta atividade baseia-se nos mesmos fundamentos da anterior e o objetivo é o de promover 

o intercâmbio inter geracional no sentido da transmissão de conhecimentos dos mais velhos 

para os mais novos. A cultura da oliveira está muito enraizada na nossa região e os 

zambujeiros nascem espontaneamente no campo, levando o homem à sua “domesticação”. 

Através do processo de enxertia o ser humano consegue transformar uma árvore de fracas 

qualidades de fruto numa excelente árvore de fruto. A oliveira é um desses exemplos, onde 

um processo relativamente simples mas cheio de sabedoria, experiência e feito na época certa, 

transforma completamente a árvore. Tradicionalmente a grande maioria dos homens 

aprendiam a enxertar e passavam esse conhecimento. Atualmente isso não se verifica e muito 

poucos se interessam e aprendem a fazê-lo. No âmbito desta atividade os alunos terão 

oportunidade de assistir ao desenrolar de uma enxertia de zambujeiro em oliveira mansa 

realizada por uma pessoa conhecedora e experiente. 
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Destinatários: alunos do 4º ano do 1º ciclo e 5º e 6º anos do 2º ciclo. 

Época do ano: agendar data dentro do seguinte intervalo: 2ª quinzena de março / 1ª 

quinzena de abril. 
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Contrabando Cultural 

 

Esta atividade educativa baseia-se numa maleta pedagógica previamente preparada pelo 

técnico e completada pelos alunos da turma, a trabalhar. O objetivo central é que os alunos 

aprendam a história da sua terra e do seu castelo, de forma dinâmica e criativa. Com esta 

atividade pretende-se partilhar conhecimentos sobre o passado, fornecer conceitos atuais, 

que ajudem a preparar melhores cidadãos para o futuro, promovendo a cultura, o respeito 

pelas diferentes culturas, pelas nossas raízes, pelo nosso património e o orgulho por ser 

alcoutenejo. 

A atividade será desenvolvida em parceria com o Agrupamento de Escolas de Alcoutim e a 

Escola de Sanlúcar de Guadiana, Andaluzia - Espanha. 

Destinatários: 3º e 4 º anos, do 1º ciclo. 

Época do ano: agendar durante o ano letivo. 
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Férias Criativas 

 

Este programa constituído por Oficinas e Percursos desenhados é destinado a crianças, 

jovens e seniores e será desenvolvido durante as férias escolares com diversos grupos da 

comunidade, como complemento às Férias Ativas já desenvolvidas por este município. 

Todos os temas e expressões das oficinas serão adequados às diferentes necessidades das 

diferentes faixas etárias.  

Os percursos têm como objetivo o contacto direto com o Património Cultural e Natural do 

concelho através de trajetos pedestres. Pretende-se que as crianças, jovens e adultos possam 

conhecer de perto as paisagens polifacetadas que são a marca da diversidade deste território.  

Propõe-se, igualmente, que num futuro próximo este projeto seja desenvolvido com o apoio 

e em articulação com o Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim. Ou seja, o 

espaço das oficinas seja dinamizado nas escolas por professores e na Casa dos Condes por 

animadores da autarquia e convidados durante as férias escolares – Carnaval, Páscoa, Verão 

e Natal.  

 

Oficinas com Arte 

O espaço das oficinas será dinamizado na Casa dos Condes por animadores da autarquia e 

convidados durante as férias escolares – Carnaval, Páscoa, Verão e Natal. Podem usufruir 

deste espaço todas as crianças que se inscrevam nas oficinas temáticas a implementar pelo 

município durante as férias escolares. 

As oficinas serão desenvolvidas nas mais diversas áreas – movimento, pintura, desenho, 

colagens, montagens, música, teatro, escultura, palavras, etc.. 
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Programa de Visitas/Atividades 

 

Visitas Orientadas 

As visitas orientadas foram criadas com o intento de interpretar as exposições dos núcleos 

museológicos localizados na vila de Alcoutim e relacioná-las com a história da vila. Estas 

visitas são orientadas para todos os interessados, mediante inscrição atempada na receção do 

Castelo de Alcoutim e são acompanhadas por técnicos do Museu Municipal, em português 

e inglês. 

 

Visitas Guiadas 

As visitas guiadas criadas e a criar têm como principal objetivo interpretar as exposições dos 

núcleos museológicos do Museu Municipal de Alcoutim e relacioná-las com a história co 

concelho e quiçá do território. Numa primeira fase estas visitas são orientadas para todos os 

munícipes interessados e desenvolvidas em articulação com as IPSS e instituições de ensino 

do concelho, mediante calendarização atempada com o serviço de património cultural, 

museologia e arqueologia da autarquia e são acompanhadas por técnicos do Museu 

Municipal. 

O Museu Municipal de Alcoutim dispõe de visitas guiadas para grupos escolares e outros, 

cujo programa é trabalhado com a instituição que solicita a visita, e são orientadas por guia 

do Museu, em português e inglês. A marcação é prévia e está sujeita a confirmação.  

Contactar, por favor, por telefone 281 540 500/45/67 ou por correio eletrónico para: 

museu@cm-alcoutim.pt. 

Tarifário: gratuito para munícipes e grupos escolares. 

  

mailto:museu@cm-alcoutim.pt
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Peddy paper “À descoberta de Alcoutim” 

Esta atividade consiste em responder a um questionário sobre os principais aspetos do 

Castelo e da vila de Alcoutim, levando os alunos a procurar respostas ao longo do percurso 

de visita. Pretende-se que as visitas se tornem mais dinâmicas e se facilite a assimilação de 

conhecimentos por parte dos alunos. A marcação é prévia e está sujeita a confirmação.  

Contactar, por favor, por telefone 281 540 500/45/67 ou por correio eletrónico para: 

museu@cm-alcoutim.pt. 

Destinatários: 2º e 3º ciclos 

Época do ano: agendar data em qualquer altura do ano letivo. 

 

Divulgação da coleção de jogos medievais islâmicos 

A. Maleta Pedagógica 

A maleta pedagógica dos jogos intemporais apresenta réplicas dos jogos medievais islâmicos 

encontrados nas escavações arqueológicas realizadas no Castelo Velho de Alcoutim. O seu 

objetivo é apresentar esta valiosa coleção às crianças explicando-lhes as regras e pondo-os a 

jogar. A marcação é prévia e está sujeita a confirmação.  

Contactar, por favor, por telefone 281 540 500/45/67 ou por correio eletrónico para: 

museu@cm-alcoutim.pt. 

Destinatários: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos. 

Época do ano: agendar em qualquer altura do ano letivo. 

B. Stand de divulgação 

O stand de divulgação da coleção de jogos do Castelo Velho de Alcoutim constitui-se por 

uma tenda de 4 x 3 m com ilustrações alusivas ao tema, uma sinopse sobre o conhecimento 

atual do Castelo Velho, mesas, “pufs”, e réplicas de jogos. O objetivo é apresentar o Castelo 

Velho de Alcoutim e a sua coleção de jogos a públicos diversos, bem como divulgar as regras 

e ensinar a jogar presencialmente. A marcação é prévia e está sujeita a confirmação.  

mailto:museu@cm-alcoutim.pt
mailto:museu@cm-alcoutim.pt
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Contactar, por favor, por telefone 281 540 500/45/67 ou por correio eletrónico para: 

museu@cm-alcoutim.pt. 

Destinatários: Público em geral; feiras medievais; encontros culturais com a temática 

medieval, etc. 

Época do ano: agendar em qualquer data mediante acordo e disponibilidade dos meios 

técnicos do município. 

  

mailto:museu@cm-alcoutim.pt
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Cinema em Movimento 

 

Através de uma parceria com o Cineclube de Faro e/ou o Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, I.P., pretende-se desenvolver um programa de cinema no autocarro adaptado 

para o efeito, com ciclos temáticos e destinados a várias faixas etárias da população. 

Estas sessões serão desenvolvidas em articulação com os serviços de animação e tempos 

livres da autarquia. 
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Anexo I 

 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES NAS OFICINAS: 

C. OFICINA DA GASTRONOMIA:  

- Elaborar livro de receitas. Através da recolha oral junto dos mais antigos (Exemplo: avós). 

- Execução do livro: Capa de cartão (frente/atrás), forrada com tecidos (restos), por cima 
colar em cartolina formas de legumes ou frutas, receitas digitalizadas e impressas, unir com 
ataches. Material necessário: Cartão, cola branca, tesoura, tecidos, cartolinas coloridas e 
ataches. 

- Workshop de Doçaria, por exemplo de Salame, Limonada (…). Confecionar envolvendo a 
participação das crianças. 

D. OFICINA DOS SONS EM MOVIMENTO – MÚSICA E DANÇA 

- Criar instrumentos através de objetos recicláveis e produtos da natureza, como exemplo 
utilizando a cana. 

- Posteriormente, criar com os objetos uma peça de teatro e/ou dança.  

E. OFICINA LÚDICA – JOGOS MATEMÁTICOS E DE RACIOCÍNIO 

- Recriar um momento com jogos alusivos à época medieval e jogos tradicionais de 
antigamente. 

F. OFICINA DA PALAVRA – ESCRITA CRIATIVA E LEITURA 
DRAMATIZADA 

- Elaborar um pequeno livro de contos. Fazer uma recolha de histórias antigas junto da 
população mais idosa, como por exemplo no Lar por forma a motivar e envolver este grupo 
da população que sente mais a solidão. 

G. OFICINA 4Rs 

- Fazer no exterior com as crianças um registo em desenho dos monumentos ou ruas mais 
antigas, usando como Tema “3 Passeios Desenhados”.  

- Fazer um mural com tampas de garrafa recicladas, usando como tema o Floral de Alcoutim. 
(A colocar no cais do rio). 

H. PASSEIOS DESENHADOS 

- Caminhar é uma ação fundamental para a consciencialização do património cultural e 

natural do concelho, em permanente construção e alteração. Mediante a escolha de um tema 
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e a marcação de um percurso predefinido os participantes vão conhecendo a história local e 

desenhar pormenores durante o percurso que ilustrem a sua interpretação do património 

local. 

 


