


Visita Brincando é o programa que o Museu Municipal de Loulé prepara anualmente para as 
escolas. Um programa que tem como ponto de partida o nosso Património Cultural, pretendendo 
despertar o interesse, a reflexão e novas formas de olhar dos alunos para o seu lugar, concelho e 
região. 

O Museu Municipal de Loulé como museu polinucleado – Loulé, Salir, Alte e Querença – 
oferece atividades educativas em todos os seus espaços. Nestes espaços de diálogos, o Visita 
Brincando proporcionará um conhecimento sobre os louletanos de outros tempos, assim como 
a possibilidade de perceber o Loulé de hoje, desafiando os alunos a fazer viagens no tempo.

O Serviço Educativo do Museu Municipal de Loulé, com o programa Visita Brincando, 
proporcionará ações lúdico-pedagógicas de Educação para e pelo Património, e será um 
mediador entre os espaços e a comunidade escolar, adaptando o programa às várias disciplinas 
curriculares.

Este ano destacamos uma ação a realizar nas escolas do concelho “O Museu vai à escola” 
permitindo aos alunos que não se conseguem deslocar ao Museu ter acesso a uma educação pelo 
Património. 

O Serviço Educativo está disponível para programar e conceber outras ações educativas em 
conjunto com os professores, de modo a ir ao encontro das necessidades e, sobretudo, para tornar 
o Património Cultural num parceiro da aprendizagem e de desenvolvimento cultural dos alunos.

Desejamos a toDos um excelente ano letivo!



Como viviam os nossos antepassados? Que objetos usavam? Com esta visita ao Museu vamos 
conhecer objetos de várias épocas e perceber que a vida quotidiana do passado tinha muitas 
diferenças mas também algumas semelhanças com o presente.

museu municipal - alcaiDaria Do castelo
A partir do 3º ano do 1º ciclo
De terça a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



Quando vamos ao Museu o que vemos em cada vitrina? O museu guarda fragmentos de história 
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 2015/2016. 

museu municipal - alcaiDaria Do castelo
A partir do 2º ano do 1º ciclo
De terça a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



Era uma vez… Há muito tempo, quando fazia frio, as avós sentavam-se junto ao aconchego 
da lareira e contavam histórias aos seus netos. Na cozinha tradicional vamos ver alguns objetos 
utilizados no passado e no final vamos escutar um conto tradicional do “Património Oral do 
Concelho de Loulé”.

polo museológico Da cozinha traDicional - alcaiDaria Do castelo
Pré-escolar e 1º ciclo
De terça a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



Espigas e grãos… como se transformam em pão? Vamos descobrir o Ciclo do Pão, desde a 
sementeira, passando pela transformação do cereal até à confeção do pão. Que cereais se 
utilizavam (trigo, centeio, aveia, milho) e que utensílios eram utilizados pelos nossos avós 
para confecionar o saboroso pão?

polo museológico Da cozinha traDicional - alcaiDaria Do castelo
Pré-escolar e 1º ciclo
De terça a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



Com esta atividade vamos conhecer um antigo centro de processamento de amêndoa e 
alfarroba e aprender mais sobre estes frutos. Em seguida os alunos são convidados a varejar 
e apanhar amêndoas e alfarrobas e vamos ver quem tem mais sucesso nesta tarefa.

polo museológico Dos Frutos secos
Pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo
De terça a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



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

polo museológico Dos Frutos secos 
1º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



O que está no museu? De que são feitas as peças que vemos e quem as fez? Para que serviam? 
E como chegaram até nós? Com esta visita vamos conhecer melhor cada peça, o material de 
que é feita, como cada forma se ajusta à função, como se diferencia dos objetos que hoje usamos. 
Vamos perceber o que são objetos arqueológicos e como trabalham os arqueólogos. No fim, 
vamos jogar um jogo em que os alunos irão identificar os fragmentos, tal como os arqueólogos.

polo museológico De salir
A partir do 4º ano do 1º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



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

polo museológico De salir
Pré-escolar e 1º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



Antes de entrar na serra que separava o reino de Portugal do reino do Algarve encontra-se Salir. 
Esta povoação, importante em época islâmica, foi conquistada aos mouros no século XIII. A partir 
dos artefactos recolhidos nas escavações arqueológicas do castelo vamos conhecer o quotidiano 
da população que aqui habitou antes da conquista. No final da visita vamos aprender a jogar 
o jogo do Moinho, também conhecido por jogo do Alquerque de 9, muito popular em época 
islâmica. 

polo museológico De salir
3º e 4º ano do 1º ciclo / 5º e 6º ano do 2º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



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

ruas De alte
3º e 4º ano do 1º ciclo / 5º e 6º ano do 2º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



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 intruso… e tu terás que o identificar!

polo museológico cânDiDo guerreiro e conDes De alte
3º e 4º ano do 1º ciclo / 5º e 6º ano do 2º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



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. 

polo museológico Da Água De Querença
1º ciclo 
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



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

polo museológico Da Água De Querença
Pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo 
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



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.

casa memória Duarte pacheco
Destinatários: 3º e 4º ano do 1º ciclo / 5º e 6º ano do 2º ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 15h00 e as 17h00



Em época medieval a cidade de Loulé era totalmente cercada por uma muralha. A pacificação do 
território levou a que fosse destruída ao longo do tempo restando hoje apenas alguns vestígios. 
Com a ajuda de um mapa vamos fazer um percurso no Centro Histórico e conhecer alguns 
tramos da antiga muralha que se conservaram até hoje. Pelo caminho vamos ver muitas coisas 
interessantes e preencher uma ficha pedagógica que nos vai ajudar a observar alguns detalhes do 
nosso património.

centro histórico (ponto De encontro na alcaiDaria Do castelo)
A partir o 3º ano do 1º Ciclo
De segunda a sexta entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h30 e as 17h00



O que é a Dieta Mediterrânica? A antiga palavra grega diaita, da qual deriva dieta, significa 
estilo de vida equilibrado. Produtos alimentares que combinam ingredientes da agricultura 
local, receitas e formas de cozinhar próprias de cada lugar, refeições partilhadas, celebrações e 
tradições, juntamente com exercício físico moderado, formam um estilo de vida que é designado 
por Dieta Mediterrânica. Promover a Dieta Mediterrânica, classificada como Património Imaterial 
da Humanidade, é o objectivo desta proposta, a ser trabalhada com turmas do 4º ano do 1º ciclo.

escola
4º ano do 1º Ciclo
Projeto anual (mediante inscrição pelo 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 surpresa (ou não) em 
torno do Património Cultural do Concelho de Loulé..

escola
A partir o 3º ano do 1º Ciclo
De segunda a sexta (manhã ou tarde)




