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O ano letivo 2016/2017 vai contar com a 3ª edição do Projeto 
Conhecer o Concelho que envolve cerca de 1000 alunos do 5º 
e 6º ano de escolaridade e cerca de 150 docentes. No total, 
serão efetuadas 17 viagens, às 21 freguesias que fazem parte 
do território do Município da Covilhã. 

Câmara Municipal da Covilhã 
Divisão de Educação Acão Social de 

Saúde 
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Projeto Conhecer o Concelho       
 

Enquadramento 

O concelho da Covilhã caracteriza-se por uma grande diversidade territorial, apresentando 

elevada potencialidade quer ao nível do sector primário, secundário ou de serviços, 

observando-se a existência de excelentes condições para a prática agrícola, um sector 

secundário bem consolidado no que diz respeito à indústria de Lanifícios e um sector 

terciário onde sobressai o papel da UBI.  

No concelho existem diversos espaços públicos de lazer, oferta de plano de eventos 

culturais, atividades desportivas e espaços adequados para desportos radicais. A população 

também tem acesso privilegiado a um conjunto de recursos naturais (Serra da Estrela, rios e 

ribeiras) possibilitando o contacto direto com a biodiversidade da região. 

No que concerne às atividades económicas verifica-se a área total o concelho é de 555 km2 

servida por uma rede de acessos e de transportes eficaz. 

O concelho da Covilhã tem parte do território no maciço montanhoso da serra da Estrela 

o que se traduz por grande diversidade ao nível do território, que resultaram em elevado 

número de freguesias, freguesias essas que se individualizaram ao longo dos tempos fruto 

dessa mesma diversidade. 

É missão da autarquia contribuir ativamente para a valorização do património cultural, 

histórico, arqueológico e ambiental. 

Contudo, a população concentra-se no núcleo urbano, constatando-se que a população 

juvenil desconhece a realidade global do concelho ao qual pertence. 

A autarquia em franca parceria com a escola deve assumir-se como elemento essencial nos 

processos de perceção e assimilação de uma herança cultural intervindo no sentido de 

contribuir para a transformação social, e potenciar o desenvolvimento das crianças no ser, 

saber e saber fazer, associando à educação formal, a informal. 
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Projeto Conhecer o Concelho       
 

 

Objetivos  

- Proporcionar aos alunos um conhecimento do concelho de forma a aumentar a sua 

integração e envolvência na comunidade concelhia, 

- Promover a memória coletiva criando, nos alunos, sentimentos de pertença. 

- Criar uma cidadania com base nos valores inerentes à comunidade onde o aluno se 

integra. 

- Compreender conceitos como território, memória, tradição e identidade.  

- Desenvolver competências a partir de uma vertente mais prática e específica, 

nomeadamente envolvimento cívico com a solidariedade, ao nível curricular.  

 - Possibilitar a articulação entre o conhecimento proporcionado pela visita e os conteúdos 

programáticos escolares.  

 

Público-alvo  

Alunos do 2º ciclo  

Alunos do 5º ano   

Alunos do 6º ano  

 

Escolas e Agrupamentos 

 

Escola Básica S. Domingos – Agrupamento a Lã e a Neve 

EB2/3 do Paúl - Agrupamento Frei Heitor Pinto 

EB2/3 Tortosendo – Agrupamento Frei Heitor Pinto 

EB2/3 Teixoso – Agrupamento do Teixoso 

EB2 Pêro da Covilhã – Agrupamento Pêro da Covilhã 

Escola Internacional 

Atividades  

O projeto compreende a realização de visitas dos alunos o 2º ciclo a zonas distintas o 

concelho; 
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Projeto Conhecer o Concelho       
 

Cada visita terá a duração de um dia. 

Estão programadas duas visitas a realizar ao longo do ano, com especial incidência no 

período de Primavera para cada grupo de alunos; 

Em cada visita serão abrangidas de duas ou três freguesias agrupadas por proximidade 

geográfica, de modo a conhecer o seu principal património edificado e natural, a 

população, as principais tradições culturais e as atividades económicas instaladas.  

Estão prevista um total de 17 deslocações.  

A visita será realizada em autocarro facultado pelo município e acompanhadas, para além 

dos professores, auxiliares das escolas e por técnicos da autarquia (Câmara Municipal da 

Covilhã e/ou Junta de Freguesia). 

Em cada freguesia 
 
Os alunos serão recebidos pelo presidente da junta de freguesia ou seu representante e 

terão a possibilidade de interagir com representantes das associações locais culturais e 

recreativas, empresas e outros que se associem ao projeto.  

Sempre que possível o almoço será fornecido por IPSS local, de modo a enriquecer a troca 

de conhecimentos e vivências inter-geracionais e permitir aos jovens envolvidos o 

conhecimento do património associado a estas instituições. 

Será realizado um pequeno guião, em colaboração com a junta de freguesia, de modo ao 

cabal conhecimento do território, nomeadamente dados populacionais, simbologia, 

património social, cultural, edificado, entre outros. 

Será fornecido um “ Passaporte” a ser preenchido por cada aluno envolvido. 

  

Parceiros  

21 Freguesias do Concelho da Covilhã 

40 Instituições Locais.  

 


