
Serviço Socioeducativo ensina 
 

Oficinas, visitas e exposições, entre outras atividades, compõem a oferta formativa 
promovida pelo Serviço Socioeducativo do Arquivo Municipal de Setúbal, uma valência 
que conta já com dez anos de existência, criada com o objetivo de contribuir para um 
melhor conhecimento da história local a partir do acervo municipal. 
 
A missão e as funções do Arquivo Municipal estão igualmente em destaque numa extensa oferta 
educativa inicialmente pensada para chegar a toda a população, mas especialmente destinada 
à comunidade educativa, com o desígnio de desenvolver a curiosidade intelectual sobre o 
património local, dando a oportunidade aos participantes de serem agentes ativos e 
empenhados, tanto na construção dos próprios conhecimentos como na participação cívica de 
forma livre, responsável e crítica. 
 
Entre as várias valências disponíveis e que integram as atividades do Serviço Socioeducativo 
destaca-se o projeto AnimArq, o grande chapéu para designar todas estas iniciativas, composto 
essencialmente por oficinas e exposições, com iniciativas pensadas para abranger vários 
públicos-alvo, desde o ensino pré-escolar até ao técnico-profissional e o ensino superior, 
contemplando-se igualmente os graus de ensino intermédios, como o 1.º ciclo e o ensino 
secundário. Todos os grupos de ensino estão incluídos nesta oferta formativa. 
 
A “Oficina de Carimbos”, por exemplo, destina-se aos mais novos, numa atividade idealizada 
para o público pré-escolar, enquanto tanto estes como os alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
podem disfrutar das seguintes iniciativas temáticas, “Vamos ser arquivistas por um dia”, “A 
fotografia como um documento”, “A pequena arquivista e o curioso caso do menino que nunca 
nasceu”, uma dramatização da história com recurso a teatro de fantoches, o “Dia Internacional 
dos Arquivos”, celebrado internacionalmente a 9 de junho, bem como visitas guiadas. 
  
Aos alunos do 3.º e 4.º anos do 1º ciclo do ensino básico estão destinadas as atividades, “Projeto 
AnimArq - O arquivo municipal vai à tua escola”, “Cria a tua árvore genealógica – Árvore de 
família”, “O Brasão de Setúbal - História e símbolos”, “Era uma vez… uma pequena arquivista”, 
com a criação de fantoches, os percursos “Rota dos Baluartes”,  “Na Rota do Documento (25 de 
Abril de 1974”, “À descoberta do património Manuelino – Rota do Manuelino em Setúbal”, e o 
“Dia da elevação de Setúbal a cidade – 19 de abril”.  
 
Já o público do ensino secundário, cursos técnico-profissionais e ensino superior podem 
beneficiar de visitas guiadas e de exposições itinerantes igualmente promovidas pelo Serviço 
Socioeducativo.  
 
O intercâmbio com as escolas e os professores é essencial para o Projeto AnimArq, a quem são 
apresentadas sugestões de atividades que podem servir como materiais de apoio à sala de aula 
sempre com o principal objetivo da sensibilização para a preservação do património documental 
setubalense e aproximação do arquivo ao meio escolar, destacando-se a informação sobre as 
valências do Arquivo Municipal e a descrição dos vários tipos de documentos que compõem o 
seu espólio, tais como documentos textuais, manuscritos e impressões, filmes, mapas e plantas 
arquitetónicas, desenhos, gravuras e cartazes, documentos sonoros, fotográficos e digitais, 
sendo que tábuas de madeira, papiros e pergaminhos também integram o acervo.  
 
Conhecer Setúbal através da evocação das suas principais figuras, como Bocage, Luísa Todi ou 
Calafate, pelos documentos presentes no espólio do Arquivo Municipal, ou o recurso a visitas 
de estudo pelo património edificado concelhio e as oficinas pedagógicas, compõem estas ofertas 



que reforçam e destacam a importância da história local na construção de uma sociedade mais 
informada, mais consciente e sobretudo melhor preparada para lidar com o futuro.  
 
A brochura com as atividades culturais e educativas disponíveis pode ser consultada online, em: 
https://xarq.mun-setubal.pt/x-arqweb/images/destaques/brochura_socioeducativo.pdf 
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