


O programa Visita Brincando conta já com 10 anos, renovando-se anualmente 
e proporcionando às escolas um conjunto de atividades que tem como ponto 
de partida o nosso Património Cultural, pretendendo despertar, desde cedo, 
o interesse das gerações mais novas para o Património. 

Com atividades nos vários espaços museológicos, os Serviços Educativos do 
Museu Municipal de Loulé proporcionam ações lúdico-pedagógicas, atuando 
como mediadores entre os espaços culturais e a comunidade escolar.

Como vem sendo prática em anos anteriores, os Serviços Educativos do Museu 
Municipal de Loulé encontram-se igualmente disponíveis para programar ações 
educativas em conjunto com a comunidade escolar, de modo a ir ao encontro 
das necessidades sentidas pelos professores e, sobretudo, para tornar o Património 
Cultural um parceiro para a aprendizagem e para o desenvolvimento cultural dos 
alunos.



O que nos contam os objetos? Que pistas nos dão sobre a vida dos nossos 
antepassados? Com esta visita ao Museu vamos conhecer objetos de várias épocas e 
perceber que a vida quotidiana do passado, embora muito diferente, tinha também 
algumas semelhanças com o presente.

LocaL: Museu MunicipaL 
Destinatários: a partir Do 3º ano Do 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Quando vamos ao Museu o que vemos em cada vitrina? O Museu guarda fragmentos 
do passado que os nossos antepassados usaram no seu dia a dia e cada vitrina é 
como uma cápsula do tempo. E nós? Como será a nossa cápsula do tempo? Vamos 
trabalhar com alguns objetos, escolher os que melhor nos representam e fazer a 
vitrina do ano 2016/2017. 

LocaL: Museu MunicipaL 
Destinatários: a partir Do 3º ano Do 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Há muito tempo, junto ao aconchego da lareira, as avós contavam histórias e lendas 
de outros tempos aos seus netos. Na cozinha tradicional vamos ver alguns objetos 
utilizados no passado e no final vamos escutar uma lenda do nosso património oral.

LocaL: poLo MuseoLógico Da cozinHa traDicionaL 
Destinatários: pré-escoLar e 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Com a ajuda dos bonecos de trapo da artesã Filipa Faísca vamos descobrir o Ciclo do 
Pão. Semear, mondar, ceifar… como faziam os nossos antepassados? Vamos escutar 
esta história e descobrir como se fazia antigamente…

LocaL: poLo MuseoLógico Da cozinHa traDicionaL 
Destinatários: pré-escoLar e 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Vamos descobrir um antigo centro de processamento de amêndoa e alfarroba 
e aprender mais sobre estes frutos. Em seguida vamos ouvir uma lenda que nos 
transporta a um tempo em que não havia amendoeiras no Algarve…

LocaL: poLo MuseoLógico Dos Frutos secos
Destinatários: pré-escoLar e 1º ano Do 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Quais as características do território algarvio? E nestes terrenos, o que 
podemos cultivar? O que é a agricultura de sequeiro? Com esta visita vamos 
descobrir a agricultura típica do Algarve e, com a ajuda de um jogo, vamos 
ver quem aprendeu mais…

LocaL: poLo MuseoLógico Dos Frutos secos
Destinatários: a partir Do 2º ano Do 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



De que são feitas as peças que vemos no museu? Quem as fez? Para que 
serviam? E como chegaram até nós? Vamos explorar cada peça, o material 
de que é feita, descobrir como cada forma se ajusta à função e como se 
diferencia, ou não, dos objetos que hoje usamos. Vamos perceber o que são 
objetos arqueológicos e como trabalham os arqueólogos. No fim, os alunos 
irão identificar alguns fragmentos, como verdadeiros arqueólogos…

LocaL: poLo MuseoLógico De saLir
Destinatários: a partir Do 4º ano Do 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Como era a vida em Salir no tempo dos mouros? Que objetos usavam? 
No Museu vamos explorar muitas coisas e no final da visita vamos 
conhecer a lenda da “Moura encantada de Salir”.

LocaL: poLo MuseoLógico De saLir
Destinatários: pré-escoLar e 1º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Antes de entrar na serra que separava o reino de Portugal do reino do Algarve 
encontra-se Salir, povoação importante em época islâmica, conquistada aos mouros 
no século XIII. A partir dos objetos arqueológicos vamos descobrir o quotidiano da 
população que aqui habitou antes da conquista. No final da visita vamos aprender 
a jogar o Jogo do Moinho, muito popular em época islâmica. 

LocaL: poLo MuseoLógico De saLir
Destinatários: 3º e 4º ano Do 1º cicLo / 5º e 6º ano Do 2º cicLo
Horário: De terça a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



O Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte é o ponto de partida para 
um percurso pelas ruas de Alte. Esta viagem levará os alunos a explorar a aldeia 
e o seu património cultural. Uma ficha pedagógica vai guiá-los neste percurso e 
motivá-los a olhar mais atentamente para alguns detalhes.

LocaL: ruas De aLte
Destinatários: 3º e 4º ano Do 1º cicLo / 5º e 6º ano Do 2º cicLo
Horário: De segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Quem foi Cândido Guerreiro? Porque temos os seus objetos no Museu? 
Com esta visita vamos perceber como se formam as coleções museológicas 
ao mesmo tempo que vamos conhecer melhor esta ilustre figura do 
nosso concelho. No final, espera-nos um jogo. Entre os objetos que vimos 
esconde-se um que não pertence… e tu terás que o identificar!

LocaL: poLo MuseoLógico cânDiDo guerreiro e conDes De aLte
Destinatários: 3º e 4º ano Do 1º cicLo / 5º e 6º ano Do 2º cicLo
Horário: De segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



No Polo Museológico da Água começa uma visita em que os alunos vão conhecer 
melhor o papel da água na agricultura, como é captada e depois distribuída. Após 
a visita vamos fazer um percurso no terreno para observar uma levada e conhecer 
uma horta cultivada com produtos da época. 

LocaL: poLo MuseoLógico Da água, Querença
Destinatários: 1º cicLo 
Horário: De segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Com a ajuda do livro “O Ciclo da Água” e a visita ao Polo Museológico vamos 
descobrir a importância da água na agricultura e como devemos poupar este líquido 
tão precioso. A água é essencial à vida. Então porque damos tão pouca relevância a 
um elemento que é tão importante?

LocaL: poLo MuseoLógico Da água, Querença
Destinatários: pré-escoLar e 1º ano Do 1º cicLo 
Horário: De segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Figura de relevo para o seu tempo, Duarte Pacheco era um 
homem de muitas facetas. Com esta atividade os alunos ficarão 
a conhecer um pouco da sua infância, da sua personalidade e das 
ações que o notabilizaram.

LocaL: casa MeMória Duarte pacHeco
Destinatários: 3º e 4º ano Do 1º cicLo / 5º e 6º ano Do 2º cicLo
Horário: De segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 16H30



Com a ajuda de um mapa vamos fazer um percurso no Centro Histórico e explorar 
alguns aspetos do nosso património edificado, com destaque para os restos da 
antiga muralha. Pelo caminho vamos ver muitas coisas interessantes e preencher 
uma ficha pedagógica que nos vai motivar um novo olhar sobre alguns detalhes do 
nosso património.

LocaL: centro Histórico (ponto De encontro na aLcaiDaria Do casteLo)
Destinatários: a partir Do 3º ano Do 1º cicLo
Horário: segunDa a sexta entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H30 e as 17H00



Como trabalham os arqueólogos? Com esta atividade propomos aos professores 
uma experiência de visita a uma escavação arqueológica em que os alunos 
perceberão que os materiais desenterrados nas escavações sofrem um processo 
de estudo e transformação antes de puderem ser expostos no Museu. 

LocaL: escavação arQueoLógica Dos BanHos isLâMicos De LouLé
Destinatários: a partir Do 3º ano Do 1º cicLo
Horário: segunDa a sexta (ManHã ou tarDe)



O que é o turismo? Para que serve? Que importância tem para a economia? O 
que quer dizer sustentável? Vamos conhecer melhor esta realidade, debater prós 
e contras da atividade turística e perceber que importância tem o património na 
promoção do turismo sustentável.  

MetoDoLogia e nº De sessões:
2 sessões no 1º períoDo
2 sessões no 2º períoDo
3 sessões no 3º períoDo
eLaBoração De FoLHeto coM os resuLtaDos Do projeto

LocaL: escoLa / Museu
Destinatários: a partir Do 3º ano Do 1º cicLo
Horário: segunDa a sexta (ManHã ou tarDe)
Projeto anual mediante inscrição 
do Professor titular da turma



Quando a escola não pode ir ao Museu… 
o Museu vai à escola. Com esta atividade 
propomos aos professores que não se podem 
deslocar ao Museu uma experiência em sala de 
aula. A equipa do Museu irá deslocar-se à escola 
e falar com os alunos sobre alguns aspetos do 
património do concelho de Loulé.

LocaL: escoLa
Destinatários: pré-escoLar e 1º cicLo
Horário: segunDa a sexta (ManHã ou tarDe)

A Constituição da República consagra vários direitos, entre os 
quais o direito à educação e à cultura como forma de superar as 
desigualdades sociais, económicas e culturais, para além de promover 
o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de 
compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para 
o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. 
De uma forma simples, vamos refletir sobre estes temas e promover 
o debate entre os pequenos cidadãos.

LocaL: escoLa
Destinatários: a partir Do 4º ano Do 1º cicLo
Horário: segunDa a sexta (ManHã ou tarDe)




