
 

 
 
 
 

Projetos da Câmara Municipal da Praia da Vitória 
 

 
 
- Hora do Conto  
 

 
 

 

A Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro, no âmbito do Manifesto da Unesco para as 
Bibliotecas Púbicas, das Diretrizes da UNESCO e das Orientações para uma Educação 
Inclusiva, realiza uma atividade denominada Hora do Conto, com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento culturo-educacional, fomentando o gosto pela leitura e 
proporcionando hábitos de leitura na população da ilha Terceira. Realiza sessões, no 
edifício da Biblioteca, nos diversos estabelecimentos de ensino da ilha Terceira, bem 
como em centros de apoio à deficiência, como por exemplo o CAD. Com início em 2002, 
já realizou inúmeras sessões com toda a comunidade, levando quase toda uma ilha a 
sonhar com o mundo dos livros. 
  



- Reabilitação na Comunidade  

 

 
 

A Reabilitação na Comunidade é um Projeto a decorrer no município da Praia da 
Vitória. Este desenvolve uma intervenção em diferentes áreas: psicologia, 
psicomotricidade, neuropsicologia, intervenção precoce, psicopedagogia, serviço social 
e apoio educativo. O projeto é implementado por uma equipa multidisciplinar visando a 
plena inserção da criança na comunidade, decorrendo num espaço próximo do utente, 
como seja o seu contexto educativo e sociofamiliar. No âmbito deste projeto são 
desenvolvidas várias ações de sensibilização no âmbito da educação inclusiva. Vídeo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9UsDxlfKC1I 

 
 

 

 
  



- Oficina de Reciclagem de Natal 
  

Esta oficina já é realizada á 6 anos junto dos alunos do ensino pré-escolar e do 1º 
ciclo das seguintes escolas do concelho. Tem como objetivo a valorização dos resíduos 
e a reutilização dos mesmos, pretende-se incutir o espírito da reutilização e dar noções 
da temática de prevenção de resíduos e da política dos 3’RS. Assim, demonstra-se aos 
alunos a importância de o ato reutilizar (utilizar novamente objetos sem transformá-los) 
mostrando exemplos e quanto este gesto contribui para a melhoria das condições do 
meio ambiente, diminuindo o uso indiscriminado dos recursos naturais e produção de 
resíduos urbanos. Em cada ano trabalhamos um resíduo diferente a reutilizar, 
valorizando-o ao transformar num ornamento de natal para os alunos colocarem na sua 
árvore ou em casa.   

 
 

 
  



- Academia do Código Júnior  
 

Este projeto inovador teve início a 30 de janeiro de 2019 junto dos alunos do 1º ano 
da EBI da Praia da Vitória e tem como objetivo o ensino de programação aos alunos 
através da plataforma UBBU. Através de aulas semanais de uma hora a cada turma (3 
turmas) e adaptadas ao primeiro ano de ensino os alunos aprendem as bases do 
pensamento lógico e computacional, através de vídeos, jogos e outros exercícios. Toda 
as atividades são realizadas através da plataforma UBBU (https://play.ubbu.io/#!/sign-
in) e cada aluno possui um login e uma palavra passe geral, as atividades da plataforma 
tem sempre um plano de aulas aonde estão identificadas as aprendizagens esperadas, 
as competências a desenvolver e uma descrição dos recursos necessários. Todos os 
planos têm identificado os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU que 
definem as prioridades e aspirações globais para 2030 e requerem uma ação à escala 
mundial de governos, empresas e sociedade civil para erradicar a pobreza e criar uma 
vida com dignidade e oportunidades para todos, dentro dos limites do planeta. 

 
 
 

 

 


