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EDUCATIVA
PROGRAMA 

MUSEU DE PORTIMÃO

Através da Oficina Educativa, o Museu de Portimão oferece um conjunto de atividades e 
serviços destinados a descobrir, de forma criativa e pedagógica, a história e o património do 
Município.

Para conhecer o nosso Programa selecione um dos separadores.
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Tempo previsto para as atividades: 2h00 excepto onde mencionado               Nº máximo de participantes: 28

Queres ficar a saber como se faz uma lata de conservas?
A conserveira Maria Rosa trabalha na fábrica de conservas e vai precisar da tua ajuda para 
preparar algumas latas de conserva muito especiais.
Esta atividade de expressão plástica, relacionada com a indústria conserveira, é realizada através da descoberta 
das suas diferentes fases, desde a chegada do peixe até à produção da lata. Os alunos terão a oportunidade de 
construir a sua lata com os respetivos peixes.

Deixa a tua marca na fábrica! 
A “Primeira impressão” pretende ser uma abordagem simples e colorida aos antigos sistemas industriais de 
impressão e estampagem, através de várias técnicas como o stencil, a digitinta e os carimbos.

Na ria de Alvor existem muitos animais e plantas. Sabes como é que vivem?
A partir do filme “Há vida na Ria” , produzido pelo museu, e através de um jogo didático é abordado o 
património natural da ria de Alvor. Duração prevista: 1h00
obs: Esta atividade é desenvolvida em parceria com a Div. do Ambiente da CMP.

Da Sardinha à lata

Primeira Impressão

Há Vida na Ria

Desde há muito tempo que os homens usam a pedra para fazer estradas, ruas e o chão que 
pisamos.
A partir de um mosaico romano exposto no museu, feito de pedras de várias cores (chamadas “tesselas”), 
iremos construir um novo mosaico com quadradinhos coloridos de papel usando a técnica da colagem.

Os sons e a música podem aparecer de onde menos esperas. 
Vem produzir novos sons a partir de materiais simples  e objectos da natureza.
Esta atividade poderá ser realizada no Museu ou nos Monumentos Megalíticos de Alcalar.
Obs. : É recomendável que se realize em Alcalar (a 9 km de Portimão), para um maior contacto com os 
monumentos pré-históricos e com a natureza. As escolas do Município de Portimão devem solicitar-nos 
previamente o transporte.

Vamos dar vida, forma e expressão a personagens criadas pelos participantes.
É uma oficina de expressão plástica que procura despertar a criatividade, imaginação e capacidade de criar e 
contar histórias.
Obs.: Duração prevista de 3h00 (manhã) ou 5h00 (dia inteiro) consoante a turma opte ou não por fazer os 
fantoches.Os materiais da atividade deverão ser facultados pela escola. 

Os quadradinhos que pisamos todos os dias!

Os Sons da Natureza

Um fantoche na ponta dos dedos
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Tempo previsto para as atividades: 2h00 excepto onde mencionado               Nº máximo de participantes: 28

Queres ficar a saber como se faz uma lata de conservas?
A conserveira Maria Rosa trabalha na fábrica de conservas e vai precisar da tua ajuda para 
preparar algumas latas de conserva muito especiais.
Esta atividade de expressão plástica, relacionada com a indústria conserveira, é realizada através da descoberta 
das suas diferentes fases, desde a chegada do peixe até à produção da lata. Os alunos terão a oportunidade de 
construir a sua lata com os respetivos peixes e criar um pregão para promover a sua “venda”  aos colegas de 
turma.

Desde há muito tempo que os homens usam a pedra para fazer estradas, ruas e o chão que 
pisamos.
A partir de um mosaico romano exposto no museu, feito de pedras de várias cores (chamadas “tesselas”), 
iremos construir um novo mosaico com quadradinhos coloridos de papel usando a técnica da colagem.

Sabes como é que os povos da pré-história viviam?
O filme “Alcalar 5000 anos de história” dá a conhecer  o dia a dia das comunidades pré-históricas. Nesta viagem 
no tempo irás realizar atividades práticas como a moagem, a tecelagem, a caça e a confeção de adornos.
Obs.: É recomendável que se realize em Alcalar (a 9 km de Portimão), para um maior contacto com os 
monumentos pré-históricos e com a natureza. As escolas do Município de Portimão devem solicitar-nos 
previamente o transporte.

Da Sardinha à Lata

Quadrados com História

À Descoberta da Pré-história

Na ria de Alvor existem muitos animais e plantas. Sabes como é que vivem?
A partir do filme “Há vida na Ria” , produzido pelo museu, e através de um jogo didático é abordado o 
património natural da ria de Alvor. Duração prevista: 1h00
obs: Esta atividade é desenvolvida em parceria com a Div. do Ambiente da CMP.

Antes de saírem da fábrica, as caixas das latas de conserva eram marcadas e carimbadas 
com o nome da cidade ou país a que se destinavam. 
Na nossa “litografia” usamos técnicas como o stencil a digitinta e os carimbos para abordar de uma forma 
simples e colorida os antigos sistemas industriais de impressão e estampagem.

O mundo dos desenhos animados é fantástico! Sabes como é que tudo acontece e se 
movimenta?
Esta é uma das primeiras abordagens ao cinema de animação, onde os alunos exploram algumas das técnicas 
utilizadas no cinema e experimentam as primeiras máquinas de ilusão e animação do movimento.

Há vida na Ria

Primeira Impressão

Ideias e formas em movimento
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Do fundo do rio Arade e do oceano Atlântico surgem objetos muito antigos.
Queres saber como é que eles são retirados debaixo de água?
Uma visita ao núcleo dos achados maritimos, a exploração do equipamento do megulhador e um filme sobre 
arqueologia subaquática, dar-te-ão as respostas. Vais ser desafiado a simular o levantamento de uma peça do 
fundo do mar utilizando apenas a comunicação gestual.

Debaixo da terra existem muitos materiais deixados por outros povos que viveram há 
muitos anos atrás. Transforma-te num “arqueólogo” e vem aprender como é que se 
descobrem esses objectos.
A descoberta de fragmentos de objetos escondidos numa caixa de areia, o seu desenho e a tentativa de 
reconstruir a sua forma original, são algumas das fases do trabalho arqueloógico que irás desenvolver nesta 
atividade.

Um Mergulho na História

Iniciação à arqueologia
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Os sons e a música podem aparecer de onde menos esperas. Vem produzir novos sons a 
partir de materiais simples  e objectos da natureza. Esta atividade poderá ser realizada no Museu ou 
nos Monumentos Megalíticos de Alcalar com o visionamento do filme “Zé relógio – uma viagem de 5000 anos”.
Obs. : É recomendável que se realize em Alcalar (a 9 km de Portimão), para um maior contacto com os 
monumentos pré-históricos e com a natureza. As escolas do Município de Portimão devem solicitar-nos 
previamente o transporte. Esta atividade destina-se apenas ao primeiro ano.

Vamos dar uma nova utilidade a esta peça de vestuário utilizando a sua forma e 
adaptando-a a personagens criadas pelos seus participantes.
Procura-se despertar a curiosidade para explorar o mundo dos fantoches dando a conhecer diferentes técnicas 
de construção.
Obs.: Duração prevista de 3h00 (manhã) ou 5h00 (dia inteiro) consoante a turma opte ou não por fazer os 
fantoches.Os materiais da atividade deverão ser facultados pela escola.

Sons da natureza

Uma meia um fantoche



Tempo previsto para as atividades: 2h00 excepto onde mencionado               Nº máximo de participantes: 28

 
Queres ficar a saber como se faz uma lata de conservas? A conserveira Maria Rosa trabalha 
na fábrica de conservas e vai precisar da tua ajuda para preparar algumas latas de conserva 
muito especiais.
Esta atividade de expressão plástica, relacionada com a indústria conserveira, é realizada através da descoberta 
das suas diferentes fases, desde a chegada do peixe até à produção da lata. Os alunos terão a oportunidade de 
construir a sua lata com os respetivos peixes e poderão criar uma receita escrita ou desenhada.

Sabes como é que os povos da pré-história viviam?
O filme “Alcalar 5000 anos de história” dá a conhecer  o dia a dia das comunidades pré-históricas. Nesta viagem 
no tempo irás realizar atividades práticas como a moagem, a tecelagem, a caça e a confeção de adornos.
Obs.: É recomendável que se realize em Alcalar (a 9 km de Portimão), para um maior contacto com os 
monumentos pré-históricos e com a natureza. As escolas do Município de Portimão devem solicitar-nos 
previamente o transporte.

Debaixo da terra existem muitos materiais deixados por outros povos que viveram há 
muitos anos atrás. Transforma-te num “arqueólogo” e vem aprender como é que se 
descobrem esses objectos.
A descoberta de fragmentos de objetos escondidos numa caixa de areia, o seu desenho e a tentativa de 
reconstruir a sua forma original, são algumas das fases do trabalho arqueloógico que irás desenvolver nesta 
atividade.

Da Sardinha à Lata 

À descoberta da pré-história

Iniciação à arqueologia

Desde há muito tempo que os homens usam a pedra para fazer estradas, ruas e o chão que 
pisamos.
A partir de um mosaico romano exposto no museu, feito de pedras de várias cores (chamadas “tesselas”), 
iremos construir um novo mosaico com quadradinhos coloridos de papel usando a técnica da colagem.

O mundo dos desenhos animados é fantástico! Sabes como é que tudo acontece e se 
movimenta?
Esta é uma das primeiras abordagens ao cinema de animação, onde os alunos exploram algumas das técnicas 
utilizadas no cinema e experimentam as primeiras máquinas de ilusão e animação do movimento.

Na ria de Alvor existem muitos animais e plantas. Sabes como é que vivem?
A partir do filme “Há vida na Ria” , produzido pelo museu, e através de um jogo didático é abordado o 
património natural da ria de Alvor. Duração prevista: 1h00
obs: Esta atividade é desenvolvida em parceria com a Div. do Ambiente da CMP.

Do fundo do rio Arade e do oceano Atlântico surgem objetos muito antigos.
Queres saber como é que eles são retirados debaixo de água?
Uma visita ao núcleo dos achados maritimos, a exploração do equipamento do megulhador e um filme sobre 
arqueologia subaquática, dar-te-ão as respostas. Vais ser desafiado a simular o levantamento de uma peça do 
fundo do mar utilizando apenas a comunicação gestual.

Quadrados com História

Ideias e formas em movimento

Há vida na Ria

Um mergulho na História
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O mundo industrial das latas de conserva! A conserveira Maria Rosa que trabalha na fábrica 
de conservas vai precisar da tua ajuda para preparar um anúncio das suas latas de conserva.
Esta atividade está relacionada com a indústria conserveira e as diferentes fases envolvidas na produção das 
conservas. Os alunos terão a oportunidade de conhecer toda a sequência dessas fases, bem como conceber e 
personalizar uma imagem de marca para uma lata que lhes será fornecida pela oficina.

O mundo dos desenhos animados é fantástico! Sabes como é que tudo acontece e se 
movimenta?
Esta é uma das primeiras abordagens ao cinema de animação, onde os alunos exploram algumas das técnicas 
utilizadas no cinema e experimentam as primeiras máquinas de ilusão e animação do movimento.

Sabes como é que os povos da pré-história viviam e construiam os monumentos 
megalíticos?
Através dos elementos existentes no conjunto pré-histórico de Alcalar, propomos a descoberta da construção 
dos monumentos, das ferramentas pré-históricas e do fogo. 
Obs.: É recomendável que esta atividade se realize em Alcalar (a 9 km de Portimão), para que haja um contato 
mais direto com os monumentos megalíticos e com a natureza, As escolas do Município de Portimão devem 
solicitar-nos previamente o transporte.

Da sardinha à Lata 

Ideias e formas em movimento

À descoberta da pré-história

À descoberta do Museu de Portimão!
Um museu não é apenas a sua sala de exposições aberta ao público! Muitos outros espaços, pessoas e atividades 
contribuem para o seu funcionamento e animação social e cultural.
Esta é uma oportunidade para os descobrir e conhecer!

Sabes como é que os romanos faziam o chão das suas casas?
A partir de um mosaico romano exposto no museu, feito de pedras de várias cores (chamadas “tesselas”), é 
proposta a construção de um novo mosaico.

Do fundo do rio Arade e do oceano Atlântico surgem objetos muito antigos.
Queres saber como é que eles são retirados debaixo de água?
Uma visita ao núcleo dos achados maritimos, a exploração do equipamento do megulhador e um filme sobre 
arqueologia subaquática, dar-te-ão as respostas. Vais ser desafiado a simular o levantamento de uma peça do 
fundo do mar, utilizando apenas a comunicação gestual.

Como funciona o Museu

Quadrados com História

Um mergulho na História
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“Toca a mexer”, podem observar, experimentar e não é proibido tocar…
Da mala do caixeiro-viajante saem lucernas, candeias, candeeiros, ardósias, máquinas, 
rolos, películas fotográficas, cassetes, discos e disquetes, moedas (escudos), cartas, postais 
e telefones, uma infinidade de objetos com histórias para contar.

Vamos dar vida, forma e expressão a personagens criadas pelos participantes.
É uma oficina de expressão plástica que procura despertar a criatividade, imaginação e capacidade de criar e 
contar histórias.
Obs.: Duração prevista de 3h00 (manhã) ou 5h00 (dia inteiro) consoante a turma opte ou não por fazer os 
fantoches.Os materiais da atividade deverão ser facultados pela escola. 

Vamos dar uma nova utilidade a esta peça de vestuário utilizando a sua forma e 
adaptando-a a personagens criadas pelos seus participantes.
Procura-se despertar a curiosidade para explorar o mundo dos fantoches dando a conhecer diferentes técnicas 
de construção.
Obs.: Duração prevista de 3h00 (manhã) ou 5h00 (dia inteiro) consoante a turma opte ou não por fazer os 
fantoches.Os materiais da atividade deverão ser facultados pela escola.

O caixeiro-viajante e as memórias antigas

Um fantoche na ponta dos dedos

Uma meia um fantoche

Na ria de Alvor existem muitos animais e plantas. Sabes como vivem?
A partir do filme “Há vida na Ria”, realizado no Museu de Portimão é abordado e debatido o património natural 
da ria de Alvor. Os alunos depois de assistirem ao filme são convidados a abordar a realidade da nossa ria a sua 
importância e toda a vida que ali existe através de jogos didáticos. 
Duração prevista: 1h00
Obs.: A realização desta atividade requere equipamento de projecção.
Esta atividade é desenvolvida em parceria com a Div. do Ambiente da CMP.

O mundo dos desenhos animados é fantástico! Sabes como é que tudo acontece e se 
movimenta?
Esta é uma das primeiras abordagens ao cinema de animação, onde os alunos exploram algumas das técnicas 
utilizadas no cinema e experimentam as primeiras máquinas de ilusão e animação do movimento.
Obs.: A realização desta atividade requere equipamento de projecção.

Obs.: A oficina apenas se desloca a escolas do concelho. Caso haja uma deslocação para fora do concelho a mesma 
deverá ser articulada com a direção da escola.

Há vida na ria

Ideias e formas em movimento
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          Nº máximo de participantes por grupo: 25

Durante as férias serão desenvolvidas actividades relacionadas com um tema a definir.

InformaçõesPasseios/ Grupos
Férias no Museu

Museu vai à escolaSecundário e Universitário2º e 3º Ciclo1º CicloPré-Escolar

Férias de Verão 2017

9h30 - 12h00
13h30 - 17h00

3 a 7
de Julho

26 a 30
de Junho

17 a 21
de Julho

24 a 28
de Julho

10 a 14
de Julho

Férias da Páscoa 2017

9h30 - 12h00
13h30 - 17h00

6,7 e 10, 11, 12
de Abril
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Conheça a evolução e a importância desta zona da cidade para a história de Portimão, 
desde o local das antigas salinas, Pontes, Largo da Barca, Central Elétrica, Largo do Dique, 
Sapal até à Fábrica Feu e Convento São Francisco.

Numa visita guiada ao Centro Antigo de Portimão irá conhecer os diversos edifícios 
religiosos de Portimão, com especial destaque para a Capela de S. José, Igreja Matriz, Igreja 
do Colégio, passando pelos locais das capelas já extintas.

Zona ribeirinha

Património e religião

Pelas ruas do Centro Antigo de Portimão partimos à descoberta do perímetro da antiga 
muralha de Portimão, prestando especial atenção aos troços que ainda se preservam e aos 
locais das antigas portas e postigos.

O museu é mais do que as suas exposições. Existem diversos espaços e pessoas a 
desenvolver diferentes tarefas, entre elas a conservação e restauro, estudo das coleções, 
arquivo e reservas, entre outras áreas que vai gostar de descobrir e conhecer.

Pelas muralhas de Portimão

À descoberta do outro lado do Museu

Informações
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HORÁRIO DAS ATIVIDADES 
Das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. 
Deverá ser assegurada a chegada e partida das turmas ou grupos, antes e após estes 
períodos.

INSCRIÇÕES
De 2ª a 6ª feira das 09h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Tel: 282 405 235 / 230
E-mail: oficinaeducativa@cm-portimao.pt

ELEMENTOS A FORNECER PARA INSCRIÇÃO
Atividade pretendida | Escola | Professor | Contacto | Nº de alunos

Ano / Curso
Observações

Requisitar Transporte 
( Só para escolas do Município de Portimão )

Telefonee-mail

Nível

Nº de alunos

Escola

DASA
M U N D O D O
T R A B A L H O
2 0 1 1

P R É M I O
TOURFILM

 

BRAZIL
JOVENS

 

TALENTOS

ARARA
 

PRATA
2 0 1 1

P R É M I O

Atividade Pretendida

Após o preenchimento, clicar no envelope acima para enviar a inscrição. 
Recomendamos o uso do Adobe Acrobat Reader para preenchimento do formulário.

Período Pretendido
Manhã Tarde

Ficha de Inscrição

Nome do Professor
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Passeios/ GruposFérias no MuseuMuseu vai à escolaSecundário e Universitário2º e 3º Ciclo1º CicloPré-Escolar


	Nome: 
	Escola: 
	Ano_curso: 
	telefone: 
	email: 
	nivel: [Escolher nível]
	numero_alunos: 
	Botão 5: 
	Caixa de seleção 1: Off
	Actividade: [Escoher actividade]
	periodo: Off


