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Neste ano letivo especial, em que os desafios constantes 
nos obrigam a uma adaptação a cada dia que passa, o 
programa Visita Brincando reinventa-se de modo a dar 
resposta às necessidades do público escolar, cumprindo 
com todas as orientações definidas pela Direção-Geral da 
Saúde.
Deste modo, para o ano letivo 2020/2021 apresentamos 
um conjunto de atividades educativas que se adaptam às 
novas limitações dos espaços museológicos, dos espaços 
escolares e das zonas exteriores. Assim, pela primeira vez, 
oferecemos a possibilidade de sessões síncronas virtuais 
bem como atividades a realizar autonomamente na escola 
com o apoio da equipa do serviço educativo, que se vêm 
juntar a outras atividades já dinamizadas em anos anteriores.
As atividades encontram-se disponíveis para vários ciclos 
de estudos e podem ser articuladas com os professores 
que delas pretendam usufruir, trabalhando temas que se 
enquadrem nos conteúdos pedagógicos anuais. A equipa 
do serviço educativo encontra-se também disponível para 
programar e conceber outras ações educativas em conjunto 
com os professores, de modo a tornar o Património Cultural 
num parceiro de aprendizagem e de desenvolvimento 
pessoal dos alunos.
Desejamos a todos um ano letivo com muito sucesso!
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QUEM CONTA
UM CONTO
A moda da Tia Anica é conhecida um pouco por todo 
o país, o que muitos não sabem é a história que lhe 
deu origem. Através deste conto tradicional, passado 
de geração em geração, vamos aprender sobre os 
modos de vida de antigamente e produzir uma versão 
musical desta história em formato vídeo/áudio.

Tipologia: Síncrona On-line | Virtual com trabalho autónomo | “O Museu vai à 
Escola”.
Objetivos: Divulgar o património oral e etnográfico existente na nossa região. 
Competências a desenvolver: Capacidade de concentração; Memória musical; 
Ritmo; Criatividade.
Conteúdos programáticos: Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio. 
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo. 
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00 ou sessão autónoma 
em horário livre.
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A LENDA DAS 
AMENDOEIRAS
Vamos descobrir como viviam os nossos antepassados 
mouros e ouvir uma lenda que nos transporta a um tempo 
em que não havia amendoeiras no Algarve… No final vamos 
recontar a lenda através da construção de um pequeno livro.

Tipologia: Síncrona On-line | Virtual com trabalho autónomo | “O Museu vai à 
Escola”.
Objetivo: Conhecer o património oral.
Competências a desenvolver: Expressão oral; Criatividade; Capacidade de 
síntese; Motricidade fina.
Conteúdos programáticos: Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio.
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00 ou sessão autónoma 
em horário livre.
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A LENDA DA 
MOURA CÁSSIMA
Conta-se que em Loulé, na noite de São João, quem se 
aproximar da fonte ouvirá o choro da Moura Cássima. Nesta 
lenda vamos descobrir como terá sido encantada… No final 
vamos dar corpo à personagem principal e imaginar o cenário 
onde a história aconteceu.

Tipologia: Síncrona On-line | Virtual com trabalho autónomo | “O Museu vai à 
Escola”.
Objetivos: Conhecer o património oral. 
Competências a desenvolver: Expressão oral; Criatividade; Capacidade de 
síntese; Motricidade fina.
Conteúdos programáticos: Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio.
Destinatários: 1º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00 ou sessão autónoma 
em horário livre.



A LENDA DA 
MOURA DE 
QUERENÇA
Sabemos que as fontes são locais místicos e 
antigamente eram sítios de muitos encontros. 
Nesta lenda damos a conhecer um misterioso 
encontro que se passou na Fonte Filipe. No final 
desafiamos a turma a fazer a construção de um 
pequeno guião para a dramatização desta lenda. ES
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Tipologia: Síncrona On-line | Virtual com trabalho autónomo | “O Museu vai à 
Escola”.
Objetivos: Conhecer o património oral. 
Competências a desenvolver: Capacidade de expressão oral; 
Desenvolvimento da criatividade; Capacidade de síntese; Trabalho em equipa; 
Expressão dramática.
Conteúdos programáticos: Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio.
Destinatários: 1º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00 ou sessão autónoma 
em horário livre.



A LENDA DA 
MOURA DE SALIR
Reza a lenda que, há muito tempo, habitava em Salir uma 
linda moura, filha do governador do castelo. Mas um dia, 
enquanto o castelo estava a ser atacado todos tiveram 
de fugir.
Nesta atividade, vamos aprender uma lenda que nos 
remete para o tempo da reconquista cristã no castelo 
de Salir. No final propomos uma atividade de expressão 
criativa em formato tridimensional.
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Tipologia: Síncrona On-line | Virtual com trabalho autónomo | “Museu vai à 
escola”.
Objetivos: Conhecer o património oral. 
Competências a desenvolver: Expressão oral; Criatividade; Capacidade de 
síntese; Motricidade fina.
Conteúdos programáticos: Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio.
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00 ou sessão autónoma 
em horário livre.



O QUE ERA
AINDA É?
Como cozinhavam os nossos bisavós? As cozinhas de 
antigamente eram iguais às de hoje? Os utensílios serão 
os mesmos? Ou será que foram mudando? Nesta atividade 
vamos investigar este assunto e perceber o que mudou ao 
longo dos tempos.
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Tipologia: Síncrona On-line.
Objetivos: Relacionar o passado com os dias de hoje. 
Competências a desenvolver: Capacidade de observação e concentração; 
Expressão oral. 
Conteúdos programáticos: Estudo do Meio; Cidadania.
Destinatários: 1º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 14h00.



EM BUSCA
DO PASSADO
Como se vivia na pré-história? E no tempo dos romanos? 
O que nos contam os objetos? Que pistas nos dão sobre 
a vida dos nossos antepassados? Com esta visita ao Museu 
vamos explorar objetos de várias épocas e perceber que a 
vida quotidiana do passado, embora muito diferente, tinha 
também algumas semelhanças com o presente.

M
U

SE
U

 M
U

N
IC

IP
A

L 
(S

ED
E)

Tipologia: Atividade presencial.
Objetivos: Conhecer os modos de vida dos nossos antepassados.
Competências a desenvolver: Observação e atenção ao detalhe; Pensamento 
crítico. 
Conteúdos programáticos: Estudo do Meio; História e Geografia de Portugal; 
História.
Destinatários: 4º ano do 1º ciclo, 5º ano do 2º ciclo, 7º ano do 3º ciclo.
Dias e horário: Terça a sexta às 10h00 ou às 13h30.



UMA AVENTURA 
NO CENTRO 
HISTÓRICO 
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 
vestígios da antiga muralha. Pelo caminho vamos ver 
muitas coisas interessantes, como oficinas onde ainda 
se trabalha artesanalmente, e preencher uma ficha 
pedagógica que nos vai motivar para um novo olhar 
sobre alguns detalhes do nosso património.
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Tipologia: Atividade presencial.
Objetivos: Conhecer o espaço cultural do Centro Histórico de Loulé e os 
monumentos aí localizados.
Competências a desenvolver: Capacidade de concentração e observação.
Conteúdos programáticos: Estudo do Meio; História e Geografia de Portugal.
Destinatários: 3º e 4º ano do 1º ciclo, 5º ano do 2º ciclo.
Dias e horário: Segunda a sexta às 10h00 ou às 13h30.



A SAÚDE DE UMA 
COMUNIDADE: 
LOULÉ NA 1ª 
METADE DO 
SÉCULO XX 
Que tipo de cuidados temos quando ficamos doentes? 
Sabes como funciona um hospital? E antigamente, como 
seriam tratados os doentes? Vamos viajar até à 1ª metade 
do séc. XX e ficar a conhecer os cuidados de saúde na 
comunidade louletana.
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Tipologia: Atividade presencial.
Objetivos: Desenvolver o pensamento crítico.
Competências a desenvolver: Capacidade de expressão oral.
Conteúdos programáticos: Estudo do Meio; Cidadania; História.
Destinatários: 1º ciclo | 5º e 6º ano do 2º ciclo | 7º ano do 3º ciclo.
Dias e horário: Terça a sexta às 10h00 ou às 13h30.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Consulte também o programa de atividades educativas 
Geoparque Algarvensis em: 
www.geoparquealgarvensis.pt

Todas as atividades são gratuitas e sujeitas a marcação 
prévia para definir regras e procedimentos de acordo 
com as normas determinadas pela Direção-Geral da 
Saúde, e em articulação com o Plano de Contingência 
definido pelo município. 
A realização das atividades está sujeita à avaliação da 
evolução da situação epidemiológica.



Siga-nos no

SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ

CONTACTOS PARA MARCAÇÕES:

Tel.: 289 400 611
E-mail: servicos.educativos@cm-loule.pt

www.museudeloule.pt


