
  

 

LEIRI@EDUCA 2021/22: ESCOLA PALCO DE CULTURA: MUSEUS E PATRIMÓNIO CULTURAL 
“Os serviços educativos dos Museus e Património Cultural de Leiria (…) são fonte de um saber pluridisciplinar, complementar aos planos curriculares, que 

pretendem alargar horizontes, incutir nas gerações futuras princípios e valores éticos e morais, possibilitar o contacto com experiências diversas 

consolidadoras da sua personalidade e descoberta de vocações e interesses. (…) Esperamos… que sirva de apoio a todos os que procuram um 

complemento às atividades curriculares ou um incentivo à descoberta de novos mundos” (uma verdadeira sala de aula). Gonçalo Lopes (2021) - Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria 

Mapa de ações por espaço e ciclo de escolaridade 

 Pré-Escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

AGROMUSEU MUNICIPAL 
DONA JULINHA 
 
- Sensibilização ambiental 
- Sensibilização para o mundo animal 
- Cidadania 
- Sensibilização patrimonial 
- Cultura Popular 
- Mundo rural  
- Ciclos agrícolas 

Visita Guiada  
 Vida rural (8) 

     

Ora agora jogas tu  
Brincadeira não tem idade (9) 

     

Pequenos Hortelãos  
Agricultura tradicional (10) 

     

Descobrindo o AGROMUSEU  
Exploração lúdica do espaço (11) 

     

Pão com sabores da horta  
Fazer pão (13 e 83) 

     

BANCO DAS ARTES GALERIA 
 
- Arte Contemporânea 
- Arquitetura 
- Valor criativo  
- Valor monetário 

 

Do Banco de Portugal ao Banco das Artes  
Visita orientada (16) 

     

Ernesto Korrodi: Viagem iconográfica  
Obra do arquiteto Ernesto Korrodi (17) 

     

Ernesto Korrodi: Percurso para o desenho  
Percurso pedestre (18) 

     

BAG: Isto é Arte 
Oficina de criação artística contemporânea (19) 

      

CASA-MUSEU CENTRO 
CULTURAL JOÃO SOARES 
 
- História de Portugal do séc. XX 
- Democracia e Cidadania 
- Arte e cultura 

 

Conhecer a Casa-Museu João Soares  
Visita guiada e jogos sobre Séc. XX (22) 

     

Era uma vez… na Biblioteca João Soares  
Teatro de fantoches e de sombras (23) 

     

O Jardim da Casa-Museu tem Arte  
Oficina sobre o mundo aquático (24) 

     

Liberdade, uma história de encantar: Jogo da 
glória gigante (25) 

     

Teatro com História: Portugal na Grande Guerra – 

Teatro de fantoches (26) 
     

Viagem pela revolução de 5 de outubro de 1910 
– Teatro de fantoches (27) 

     

João Soares, uma vida  
Visita guiada, fotografia e história (28) 

     

O Séc. XX português: uma imagem, uma história 
– visita guiada (29) 

     

CASTELO DE LEIRIA 
 

− Arqueologia, Arquitetura, História e Arte 
(Estética) do Monumento; 

− Epigrafia; 

− Heráldica; 

− Literatura (Contos e Lendas, Poesia); 

− Personagens históricas ligadas ao Castelo e à 
Cidade; 

− A Vida Quotidiana no Castelo; 

− O Vestuário na Idade Média e Renascimento; 

− O Lazer na Idade Média e Renascimento; 

− A Geologia do Morro e do Castelo; 

−  A Fauna e Flora do Castelo e Envolvente; 

− Sensibilização Patrimonial e Ambiental. 

Visita guiada ao Castelo (32)      
Scriptorium do Castelo  
Oficina pedagógica – símbolos e letras (33) 

     

A biodiversidade no Castelo  
Oficina pedagógica – fauna e flora (34) 

     

Histórias do baú do mouro Albarach Oficina 

pedagógica – criação de histórias (35) 
     

Lendas da Cidade  
Oficina pedagógica – leitura encenada (36) 

     

Castelos para Guerreiros e Princesas  
Oficina pedagógica de construção de castelos (37) 

     

O chapéu do Alcaide 
Oficina – vestuário e acessórios Idade Média (38) 

     

À conquista do Castelo 
Oficina – construção de objetos de origem medieval (39) 

     

O circuito da sentinela perneta 
Ronda do sentinela do castelo (40) 

     

Pega a bandeira  
Jogo de representação dos “exércitos” (41) 

     

Adivinha quem viveu no Castelo  
Oficina funções/profissões de quem viveu no castelo (42) 

     

Caça à Coroa 
Jogo da “caça ao tesouro” (43) 

     

Jogos antigos de tabuleiro  
O jogo do Alquerque e o jogo do Moinho (44) 

     

CDIL - CENTRO DE DIÁLOGO 
INTERCULTURAL DE LEIRIA  
− História das religiões 

− Herança sefardita, herança muçulmana 

− História da Tipografia 

− Tolerância e respeito pela diversidade 

− Interculturalidade 

− História local e nacional 

− Urbanismo 

− Francisco Rodrigues Lobo e os cristãos-novos 

Visita guiada CDIL 
Casa dos Pintores e Igreja da Misericórdia (medieval/barroco) 

     

O segredo de Rodrigues Lobo 
Oficina pedagógica: cristão-novo (49) 

     

Roteiro da Judiaria 
Roteiro pelo espaço urbano: comunidade hebraica (51) 

     

  



  

 
 Pré-Escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

CIALV – CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DO ABRIGO 
DO LUGAR VELHO 
− Pré-história 

− Evolução humana 

− Geologia 

− Património natural 

− Arqueologia 

Visita guiada ao CIALV – Vale do Lapedo 
Compreensão da geologia e pré-história (54) 

     

Arqueologia tátil (55)      

Visita orientada ao CIALV 
Roteiro (56) 

     

Visita orientada Museu de Leiria e CIALV – 
Roteiro (57) 

     

M|I|MO 
 
− Fotografia 

− Cinema 

− Pré-Cinema 

Visita guiada ao M|I|MO 
Pré-cinema, fotografia e cinema (60) 

     

Brinquedos Óticos 
Oficina de construção de brinquedos óticos (61) 

     

Teatro de Sombras 
Teatro, construção de personagens e histórias (62) 

     

Baú, Baú, que escondes tu? 
Oficina pedagógica – descoberta de objetos (63) 

     

Hoje vou ao fotógrafo 
Oficina sobre fotografia do antigamente (64) 

     

Espreitar o meu mundo 
Oficina de interpretação e construção de teatro ótico (65) 

     

Ilusão ou realidade 
Oficina de anáglifos e óculos 3D (66) 

     

Visões mágicas – Lanterna mágica 
Oficina sobre lanternistas e construção de histórias (67) 

     

Curiosa Mente – a magia da ótica 
Princípios básicos do cinema de animação (68) 

     

MOINHO DE PAPEL 
 

− História de Portugal / Desenvolvimento 
económico local 

− Ciclo da água 

− Energias renováveis 

− Reciclagem / Desenvolvimento do 
pensamento crítico sobre a utilização 
responsável e sustentável dos recursos 
existentes 

− Promoção do espólio museológico através 
das expressões criativas  

− Valorização do Património com o objetivo 
de preservar a memória de ofícios 
tradicionais 

 

Visita guiada ao Moinho de Papel (72)      
Como nasce o papel 
Oficina de fabrico de papel (73) 

     

A dobrar eu vou criar 
Técnica de trabalho artístico em papel de algodão (74) 

     

Folha a folha 
Construção de um pequeno caderno (75) 

     

Grão a grão… 
Conhecer os cereais e produzir pão (76) 

     

Há cor e vida no Moinho 
Pintura coletiva de um mural (77) 

     

Vamos marmorear o papel!? 
Workshop de papel marmoreado (78) 

     

Mielo e Farelo – Teatro de Fantoches (79)      
À descoberta do Moinho do Papel 
Peddy-paper (80) 

     

MUSEU DE LEIRIA 
− Pré-história 

− Arqueologia 

− Geologia 

− Evolução humana 

− História local e regional 

− Arte: arte pictórica, artes decorativas 

− História 

− As primeiras ocupações do território 

− A romanização 

− A consolidação da nacionalidade e o 
período medieval 

− Leiria 

− História moderna 

− A contemporaneidade 

− Artes plásticas 

 

Visita guiada ao Museu de Leiria (86)      
Arqueologia tátil (87)      
Riscos e Rabiscos: A arte na pré-história 
Oficina – origem da arte (88) 

     

Alista-te como legionário 
Construção de replicas de armamento militar (89) 

     

Aberto para obras 
Transpor a visita e conhecimentos para uma tela (90) 

     

PUZZELARIA 
Recriar padrões e motivos medievais (91) 

     

Os animais do Menino do Lapedo 
Técnica do origami (coelho do Menino do Lapedo) (92) 

     

A Olhar Pr’ó Boneco 
Flipbook – brinquedo ótico (93) 

     

Do Museu de Leiria à cerca do Convento de 
Sto. Agostinho – Peddy-paper (94) 

     

Do almofariz à tela  
Expressão criativa com recurso a matérias do quotidiano (97) 

     

Do almofariz à tela +  
Expressão criativa com recurso a matérias do quotidiano (98) 

     

MUSEU ESCOLAR 
− História de Portugal 

− Evolução da Escola e do Brinquedo 

Visita guiada ao Museu Escolar (102)      
A Escola de outros tempos 
Visita guiada + filme (103) 

     

Mistérios no Museu 
Peddy-paper (104) 

     

À 9h no Museu 
Quiz, com recurso a uma lousa (105) 

     

O Museu vai à Escola 
Apresentação do museu, filme e jogo (106) 

 4.º ano    

Destinatários da ação de informação – 15 de setembro – Castelo de Leiria 

Coordenadores do pré-Escolar, Coordenadores do 1.º Ciclo, Coordenadores de Cidadania, Coordenadores do departamento- 2.º ciclo de Português e 

Estudos Sociais/História, Matemática e Ciências da Natureza, Coordenadores de departamento do 3.º ciclo e secundário de História, Geografia, Física e 

Química, Biologia e Geologia e Coordenadores Plano Nacional das Artes (rede pública e privada). 


