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Faz de conta que 
somos de papel 

Todo o ano 
 

Arquivo Municipal 

Pré-escolar,  
I ciclo e 
Famílias 

Conhecer de forma 
lúdica o funcionamento 

de um Arquivo 

Arquivista por um dia 
Todo o ano 

 
Arquivo Municipal 

I e II ciclos 

Conhecer algumas 
tarefas 

desempenhadas num 
Arquivo 

A minha chupeta fica 
para a História 

Todo o ano 
 

Arquivo Municipal 

Creche, Pré-escolar e 
Famílias 

Ter um primeiro 
contacto com o 

Arquivo Municipal 

Sabes de onde vem o 
papel? 

Todo o ano 
 

Arquivo Municipal 
Todos 

Entender de onde vem 
e como se fabrica o 

papel – material 
predominante no 

Arquivo 

Será que consegues 
moldar o papel? 

Épocas festivas (Natal, Carnaval, 
Páscoa) 

Arquivo Municipal 
A partir dos 4 anos 

Utilizar o material 
predominante no 

Arquivo Municipal e 
dar-lhe novas formas 

alusivas à época 

Arquivo Vivo! 
Todo o ano 

 
Arquivo Municipal 

I, II, III ciclos 

Compreender a 
importância do 

Arquivo, algumas 
funções, testar 

conhecimentos de 
cultura geral através do 

jogo 

À Descoberta do 
Foral 

Todo o ano 
 

Arquivo Municipal 

4º Ano do I ciclo, II e 
III ciclos 

Transcrever um excerto 
do Foral de 05 de 
janeiro de 1799 
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O Arquivo vai à 
escola 

Todo o ano 
 

Escolas do Concelho 

I, II, III ciclos e 
secundário 

O serviço educativo 
desloca-se às escolas 

para dinamizar 
atividades sobre a 
importância deste 

equipamento 

À Descoberta do 
Foral (Figueiredo e 

Bemposta) 

Todo o ano 
 

Arquivo Municipal 

4º Ano do I ciclo, II e 
III ciclos 

Breve explicação sobre 
a relevância deste 

documento; 
transcrição de parte do 

foral. 

Oficina de escrita 
Todo o ano 

 
Arquivo Municipal 

4º Ano do I ciclo, II e 
III ciclos 

Primeiro contacto com 
ferramentas de escrita 
usadas noutros séculos  

Na pele do 
Arqueólogo  

Todo o ano 
Arquivo Municipal 

(Parceria com o Gabinete de 

Arqueologia e Museologia)  

I, II, III ciclos e 
secundário 

Estimular o interesse 
pelo estudo e 

salvaguarda do 
património 

arqueológico 

Vem marmorear o 
teu papel 

 
Todo o ano 

 

Pré-escolar, I, II, III 
ciclos 

Ensinar uma técnica 
antiga de decoração de 

papel e incentivar as 
crianças a 

desenvolverem o seu 
lado mais artístico 

Monumentar 
Todo o ano 

 
A partir dos 12 anos 

Conhecer o património 
imóvel e cultural da 

cidade de Oliveira de 
Azeméis através do 

jogo 

A estória do Lupinha 
e do Doc.Mento  

Mini Peddy Paper  

Todo o ano 
Arquivo Municipal 

A partir dos 4 anos 

Possibilitar a realização 
de tarefas do 

quotidiano de um 
arquivo numa vertente 

lúdica  

A nossa bandeira 
Todo o ano 

Arquivo Municipal 
I ciclo 

Conhecer o significado 
das cores e 

representações da 
bandeira de Oliveira de 

Azeméis 
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Quem é quem? 
(Oliveira de Azeméis) 

A partir de Fevereiro 
Arquivo Municipal 

Todos 

Jogo em que os 
participantes devem 
fazer corresponder a 
imagem, o nome e os 

feitos de alguns nomes 
da História do concelho 

* A participação nas actividades do Serviço Educativo está sujeita a uma marcação prévia.  

** Atividades novas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


