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O Serviço Educativo tem como missão promover o
Museu como um espaço de aprendizagem e de
sociabilidades, levando a cabo várias atividades no
âmbito das suas coleções, temáticas expositivas e áreas
de atuação.
Entre as principais iniciativas desenvolvidas destacam-se
as visitas guiadas aos espaços expositivos e a
preparação destas com os responsáveis dos grupos, de
acordo com os seus interesses disciplinares e
profissionais, e dá igualmente resposta a pedidos de
apoio para a realização de trabalhos curriculares e de
investigação, no domínio da pesquisa da informação.
É igualmente promovido o acolhimento de estágios
curriculares e profissionais, decorrendo de protocolos
institucionais ou particulares, este modelo de
cooperação pretende proporcionar uma formação
teórico-prática numa realidade profissional museológica
e desenvolver potencialidades científicas, sociais e
humanas das partes envolvidas. O Serviço Educativo
promove também outras abordagens de mediação,
nomeadamente a realização de oficinas, a reunião e
conceção de documentação e ações de divulgação,
sessões de conto, espetáculos de música, teatro ou
dança, workshops, seminários, respondendo de forma
qualificada à crescente exigência dos diversos tipos de
público.
É assegurado simultaneamente a promoção de eventos
que marcam o calendário cultural internacional e
nacional, como por exemplo, o Dia Internacional dos
Museus, a Noite dos Museus, a Noite Branca, Braga
Barroca entre outros, procurando dessa forma contribuir
para a fidelização e captação dos diversos públicos.
Temos por objetivo a contribuição para uma maior
diversidade das atividades oferecidas, permitindo a
troca de experiências, de conhecimentos e avaliação
em torno de estratégias pedagógicas que procuram
sensibilizar os públicos para questões centrais da
sociedade atual, com destaque para o património
cultural e o ambiente.
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1. ORGANIZAÇÃO
1.1 Visitas Orientadas
As visitas orientadas fornecem pistas para uma melhor
compreensão do museu. Procuram estimular os sentidos,
sobretudo o ver e o ouvir, estabelecendo o diálogo com
os grupos de todas as fachas etárias e utilizando
materiais de exploração para promover uma análise
vivenciada das obras, das situações e dos espaços
envolventes.
Neste ano 2020/2021 e devido à situação vivida pela
pandemia causada pelo COVID-19, para alem das
visitas presenciais e com as condicionantes existentes
pelas orientações da DGS, haverá a possibilidade de se
realizarem visitas guiadas online, através do Google
meet.
São realizadas visitas orientadas para todos os graus de
ensino, gratuitamente.
1.2 Atividades e Oficinas
Conjugadas com a componente teórica, as oficinas
estão centradas no fazer. Propõem-se pequenos
momentos de experimentação onde é reforçada a
dinâmica de comunicação, sempre adaptada aos
diferentes públicos.
Apresentam-se ideias, materiais e ferramentas para
explorar ações criativas que os participantes têm a
oportunidade
de
desenvolver,
individual
ou
coletivamente, utilizando diferentes expressões artísticas.
Todas as atividades estão sempre associadas ao
património do museu, ao edifício e seus espaços, aos
objetos artísticos das suas coleções, incluindo a
multiplicidade de plantas e animais que habitam os seus
jardins. O Museu dispõe de atividades permanentes e
sazonais, para os públicos pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclos,
secundário, sénior e famílias.
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PRÉ- ESCOLAR
A) A biodiversidade dos Jardins dos Biscainhos …
Com a ajuda de alguns materiais pedagógicos e com os
sentidos bem despertos, partimos à descoberta da
biodiversidade do jardim do Palácio dos Biscainhos. As
árvores e os arbustos, as plantas aromáticas e as suas
singularidades, a diversidade de fauna presente ou a
importância da água na criação dos diferentes habitats
são as propostas que exploram mundos escondidos no
jardim. Surpreenda-se com a fauna e flora deste jardim
histórico, localizado no centro urbano da cidade de
Braga.
Duração: 1h30
Limite mín. 5 – máx. 15
Preço: 1 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

B) Mãos à horta …
Situada nas antigas hortas do Palácio, temos uma
pequena horta tradicional, que surge de uma parceria
com o “Projeto Homem”.
A Horta, local ideal para conhecer o ciclo de vida das
plantas, compreender a importância dos produtos
hortícolas na nossa alimentação e aprender a valorizar os
recursos naturais que nos rodeiam, como o solo, a água e
a biodiversidade, procurando dar a compreender a
importância de uma alimentação saudável e de uma
agricultura sustentável.
- uma visita teórica, com uma visita à horta, onde
podemos observar, identificar, cheirar, tocar e saborear,
- uma visita prática, onde miúdos e graúdos poderão
semear ou plantar, de acordo com a época.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650
Horário: 3ª e 5ª feira – 10:30h (Atividade prática)
Horário: 3ª a 6ª feira – 10:30h (Atividade teórica)
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1º e 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

A) Do oriente ao ocidente: viagem do chá
Desde o imperador da China aos reis de Portugal ou de
Inglaterra, passando por todos nós, o chá tornou-se uma
bebida indispensável. Há chá branco, há chá preto,
vermelho, verde …
Há xícaras, taças, chávenas de chá …E até existe uma
cerimónia do chá. Vamos aprender tudo isso, vamos ver
e experimentar.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

B) Hoje há festa…
No século XVIII, damos o nome de função ao que hoje
chamamos de festa. As famílias nobres utilizam estas
ocasiões para mostrar a sua importância social. O que
vestir? O que comer?
As funções são organizadas cuidadosamente ao longo
de dias. Queres vir ajudar? Contamos contigo.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

C) O Mistério do Palácio dos Biscainhos
Estamos no ano de 1752 e no Palácio dos Biscainhos, o
dono da Casa está muito preocupado com uma série de
mistérios que estão a acontecer. Alguns membros da
família e convidados têm com uma doença muito
estranha e na casa começaram a desaparecer
pequenas peças de ouro, prata, marfim e alguns
documentos importantes.
Entretanto João, pajem de grande confiança do Senhor
da casa, ouviu sem querer uma conversa, descobrindo o
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que estava a acontecer. Como não conseguiu contar ao
seu Senhor o que tinha escutado, escreveu-lhe uma carta
a contar o malvado plano e com medo de ser
descoberto rasgou-a em várias partes e escondeu-as
pela casa e jardim.
Por esta razão, o Senhor da Casa chamou-vos para
porem fim a este mistério. Encontrem os pedaços da
carta, seguindo as pistas que o pajem deixou. Só assim,
será possível salvarem o tesouro e descobrirem os
culpados.
Duração: 1h30
Limite mín. 7 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

D) Escrita ao século XVIII.
De pena e tinta escreve Vossa Mercê!
O senhor do Biscainhos precisa de escrever uma carta e
como tal decidiu que seria o seu escrivão a fazer a
mesma.
Sabes como se escrevia no seculo XVIII? Seria com uma
caneta ou uma pena? Vamos descobrir e vamos ajudar
o escrivão a realizar a sua tarefa.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

E) A rota do azulejo
Vamos descobrir os painéis de azulejos do museu e
deixar-nos atrair pelo fascinante mundo desta arte. Os
azulejos são um veículo transmissor de ideias e valores,
transportam símbolos e mensagens a que nem sempre
damos a devida atenção. Depois de viajar pela história
do azulejo, cada um vai descobrir as cores e os motivos
que vão dar brilho a um painel de azulejos.
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Duração: 1h30
Limite mín. 5 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

F) A biodiversidade dos Jardins dos Biscainhos
Com a ajuda de alguns materiais pedagógicos e com os
sentidos bem despertos, partimos à descoberta da
biodiversidade do jardim do Palácio dos Biscainhos. As
árvores e os arbustos, as plantas aromáticas e as suas
singularidades, a diversidade de fauna presente ou a
importância da água na criação dos diferentes habitats
são as propostas que exploram mundos escondidos no
jardim.
Surpreenda-se com a fauna e flora deste jardim histórico,
localizado no centro urbano da cidade de Braga.
Duração: 1h30
Limite mín. 5 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

G) Os segredos do Tulipeiro
O Tulipeiro sabe contar histórias e lendas muito antigas. O
exotismo desta árvore despertou paixões e seus frondosos
ramos testemunharam juras de amor eterno… Mas que
segredos guarda esta árvore secular? Só temos uma
certeza … que o Tulipeiro é uma árvore de afetos e que
as suas histórias fazem voar a nossa imaginação.
Vamos confiar um segredo ao Tulipeiro sob a forma de
postais ilustrados com desejos escritos e pictóricos.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650
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H) Mãos à horta …
Situada nas antigas hortas do Palácio, temos uma
pequena horta tradicional, que surge de uma parceria
com o “Projeto Homem”.
A Horta, local ideal para conhecer o ciclo de vida das
plantas, compreender a importância dos produtos
hortícolas na nossa alimentação e aprender a valorizar os
recursos naturais que nos rodeiam, como o solo, a água e
a biodiversidade, procurando dar a compreender a
importância de uma alimentação saudável e de uma
agricultura sustentável.
- uma visita teórica, com uma visita à horta, onde
podemos observar, identificar, cheirar, tocar e saborear,
- uma visita prática, onde miúdos e graúdos poderão
semear ou plantar, de acordo com a época.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650
Horário: 3ª e 5ª feira – 10:30h (Atividade prática)
Horário: 3ª a 6ª feira – 10:30h (Atividade teórica)

I)

À descoberta de André Soares

Conjunto de fichas exploratórias lúdico didáticas em
torno da obra de André Soares, para um melhor
conhecimento e fruição da obra deste artista
bracarense.
As fichas estão disponíveis para download na nossa
página web www.museudosbiscainhos.gov.pt.
Se algum grupo quiser marcar esta visita/ exploração
pela obra de André Soares, deve entrar em contacto
pelo
telefone
253204650
ou
pelo
email
mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
A visita explorativa é acompanhada por um técnico do
Museu e tem o custo de 2 euros por pessoa.
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
A) As obras de arte gostam de conversar
Conversar com as obras de arte é muito importante para
elas e para nós. Para elas, porque realizam a sua missão
de nos transmitirem o saber e as mensagens dos nossos
antepassados; para nós, porque ficamos a saber muitas
coisas. Fazem-nos aprender costumes de outras épocas,
voar pela imaginação e ter vontade de criar, de fazer
coisas novas.
Vamos ver qual delas quer conversar connosco?
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650

B) Vamos conhecer o Palácio…
Portas atrás de portas, salas e mais salas… assim é uma
casa palaciana, mas cada porta leva a um mundo de
encanto, em que cada objeto tem uma história e cada
espaço tem o seu objetivo.
Através deste Jogo vamos descobrir todos os recantos do
Palácio e o que realmente conheces do mesmo.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 15
Preço: 1 euro
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650
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C) Mãos à horta …
Situada nas antigas hortas do Palácio, temos uma
pequena horta tradicional, que surge de uma parceria
com o “Projeto Homem”.
A Horta, local ideal para conhecer o ciclo de vida das
plantas, compreender a importância dos produtos
hortícolas na nossa alimentação e aprender a valorizar os
recursos naturais que nos rodeiam, como o solo, a água e
a biodiversidade, procurando dar a compreender a
importância de uma alimentação saudável e de uma
agricultura sustentável.
- uma visita teórica, com uma visita à horta, onde
podemos observar, identificar, cheirar, tocar e saborear,
- uma visita prática, onde miúdos e graúdos poderão
semear ou plantar, de acordo com a época.
Duração: 1h30
Limite mín. 10 – máx. 20
Preço: 2 euros
Marcação prévia
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Telf: 253204650
Horário: 3ª e 5ª feira – 10:30h (Atividade prática)
Horário: 3ª a 6ª feira – 10:30h (Atividade teórica)

J)

À descoberta de André Soares

Conjunto de fichas exploratórias lúdico didáticas em
torno da obra de André Soares, para um melhores
conhecimento e fruição da obra deste artista
bracarense.
As fichas estão disponíveis para download na nossa
página
web
www.museudosbiscainhos.gov.pt.
Se algum grupo quiser marcar esta visita/ exploração
pela obra de André Soares, deve entrar em contacto
pelo
telefone
253204650
ou
pelo
email
mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
A visita explorativa é acompanhada por um técnico do
Museu e tem o custo de 2 euros por pessoa.
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FAMILIAS
O Mistério do Palácio dos Biscainhos*
Estamos no ano de 1752 e no Palácio dos Biscainhos, o
dono da Casa está muito preocupado com uma série de
mistérios que estão a acontecer. Alguns membros da
família e convidados têm com uma doença muito
estranha e na casa começaram a desaparecer
pequenas peças de ouro, prata, marfim e alguns
documentos importantes.
Entretanto João, pajem de grande confiança do Senhor
da casa, ouviu sem querer uma conversa, descobrindo o
que estava a acontecer. Como não conseguiu contar ao
seu Senhor o que tinha escutado, escreveu-lhe uma carta
a contar o malvado plano e com medo de ser
descoberto rasgou-a em várias partes e escondeu-as
pela casa e jardim.
Por esta razão, o Senhor da Casa chamou-vos para
porem fim a este mistério. Encontrem os pedaços da
carta, seguindo as pistas que o pajem deixou. Só assim,
será possível salvarem o tesouro e descobrirem os
culpados.
Data: último domingo de cada mês
Horário: 15:00 horas
Duração: 1h30
Nº participantes: max. 7 participantes
Preço: 1 euro
A Biodiversidade do Jardim dos Biscainhos*
Com a ajuda de alguns materiais pedagógicos e com os
sentidos bem despertos, partimos à descoberta da
biodiversidade do jardim do Palácio dos Biscainhos. As
árvores e os arbustos, as plantas aromáticas e as suas
singularidades, a diversidade de fauna presente ou a
importância da água na criação dos diferentes habitats
são as propostas que exploram mundos escondidos no
jardim.
Surpreenda-se com a fauna e flora deste jardim histórico,
localizado no centro urbano da cidade de Braga.
Data: último sábado de cada mês
Horário: 15:00horas
Duração: 1h30
Nº participantes: max. 10 participantes (mesma família)
Preço: 2,00 euros/participante
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Mãos à horta …*
Situada nas antigas hortas do Palácio, temos uma
pequena horta tradicional, que surge de uma parceria
com o “Projeto Homem”.
A Horta, local ideal para conhecer o ciclo de vida das
plantas, compreender a importância dos produtos
hortícolas na nossa alimentação e aprender a valorizar os
recursos naturais que nos rodeiam, como: o solo, a água
e a biodiversidade.
Procurando dar a compreender a importância de uma
alimentação saudável e de uma agricultura sustentável,
propomos entre de março e junho de 2021:
- Visita teórica, onde podemos explorar, observar,
identificar, cheirar, tocar e saborear, complementada
com uma
- Visita prática, onde miúdos e graúdos poderão semear
ou plantar, de acordo com a época.
Data: 1º sábado de cada mês (de março a junho)
Horário: 15:00h
Duração: 1h30
Nº participantes: max. 7 participantes (mesma família)
Preço: 2,00 euros/participante
(*) Inscrições obrigatórias até 2 dias anteriores à data da
atividade: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt

À descoberta de André Soares
Conjunto de fichas exploratórias lúdico didáticas em
torno da obra de André Soares, para um melhor
conhecimento e fruição da obra deste artista
bracarense.
As fichas estão disponíveis para download na nossa
página web www.museudosbiscainhos.gov.pt
Se algum grupo quiser marcar esta visita/ exploração
pela obra de André Soares, deve entrar em contacto
pelo
telefone
253204650
ou
pelo
email
mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
A visita explorativa é acompanhada por um técnico do
Museu e tem o custo de 2 euros por pessoa.
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ATIVIDADES
SAZONAIS
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As atividades sazonais são realizadas em períodos
específicos, observando um calendário predefinido e a
sua divulgação é efetuada previamente. São atividades
adaptadas a diferentes grupos etários ou níveis de ensino,
de acordo com as especificidades do grupo.
Para além do público infantil e juvenil, estas atividades
destinam-se, também, a públicos seniores e/ou com
necessidades especiais.
É tempo de Reis! Vamos cantar as Janeiras.
Cantar as “janeiras” ou “cantar os Reis” é uma tradição
portuguesa que consiste no cantar de músicas
anunciando o nascimento de Jesus e desejando um feliz
ano novo. Mas também é tempo de uma iguaria
particularmente deliciosa: o Bolo-Rei. Vamos conhecer a
sua história.
Carnaval no museu. Vem preparar a tua máscara!
Mas atenção, esta não é uma máscara qualquer…é uma
máscara veneziana, semelhante às que os nobres da
cidade italiana utilizavam para frequentar os bailes
organizados pelo povo. Vamos criar e decorar máscaras
de papel, reutilizando e reciclando papel. Deixa que a
tua criatividade e a tua imaginação se transformem
numa Máscara de Carnaval.
Dia do Pai. Uma insígnia para o pai!
Faz parte dos comportamentos sociais das elites de
Setecentos ostentar as insígnias em cerimónias oficiais. As
insígnias das diversas ordens são honrarias atribuídas
como reconhecimento de atos heroicos. O pai é sempre
o nosso herói!
Vamos criar uma insígnia e atribuir ao pai esta distinção.
Chegou a primavera!
Vamos à descoberta das plantas e das flores, da
importância da água na criação dos diferentes habitats,
em busca de pássaros, lagartos e outros bichos. Estas
sãoalgumas propostas que desvendam mundos
escondidos nos jardins, nas bermas dos caminhos ou nas
copas das árvores.
Um simples passeio por entre as árvores torna evidente o
bem que nos faz estar em contacto com a natureza.
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Páscoa. Sem ovos não se fazem omeletas!
Com ovos podem fazer-se muitas coisas: bolos,
sobremesas, panquecas… e omeletas! Já pensaste que
podes ver ovos por todo o lado? Na forma do rosto do
teu amigo, nas personagens de alguns contos de
encantar, ou mesmo nas obras de arte.
Nesta Páscoa vamos andar à volta do Ovo! Junta-te à
nossa equipa e vamos descobrir as mil e uma coisas que
se podem fazer a partir do Ovo!
Dia da Mãe. Uma dama nunca esquece o leque!
Considerado um objeto indispensável à elegância, o
leque tinha uma utilidade imprevista: a perfumada
sombra era usada como transmissora de mensagens.
Vamos conhecer estes gestos codificados e colocar toda
a criatividade na execução de um leque para a mãe,
porque, uma dama sem leque é como um nobre sem
espada.
O outono já chegou!
O outono já chegou e toda a natureza se prepara para o
inverno: os dias começam a ficar mais curtos, as folhas
mudam de cor e começam a cair das árvores. O que
terá o outono de tão especial, que faz aparecer outras
cores, escondidas debaixo do verde das folhas? Nesta
atividade irás fazer experiências que te permitirão
perceber quantas cores pode afinal ter uma folha.
É Natal …
O Natal é vivido de maneiras diferentes segundo a
tradição de cada país, de cada religião ou de cada
família. Vamos colocar toda a nossa criatividade nas
tradições de Natal e:
 Inspirados em obras de arte alusivas à quadra, vamos
personalizar o nosso cartão de Natal. Como transformar
um desenho à vista num colorido cartão de Natal.
 Vamos ser escultores e desenvolver enfeites natalícios
originais, para embelezar a árvore de Natal.
NB: A inscrição nas atividades requer marcação prévia,
feita por telefone ou por correio eletrónico, e
confirmação da sua presença, assim como informação
do número de participantes, grupo etário ou grau de
ensino e hora de chegada. A desistência de uma
atividade deve ser comunicada com antecedência.
Por questões de organização, o Plano de Atividades
poderá sofrer alterações ao longo do ano.
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DIAS
ESPECIAIS
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18 de maio
Dia Internacional dos Museus
As portas do museu vão estar abertas a esta importante
iniciativa com inúmeras atividades temáticas dirigidas a
diversas faixas etárias, que se prolongam por uma
semana, abrangendo também a Noite Europeia dos
Museus.

1 de junho
Dia Mundial da Criança
No Dia Mundial da Criança o museu abre portas
especialmente para os mais novos com vista a
proporcionar experiências divertidas em oficinas práticas.
Verdadeiras ferramentas estarão ao dispor dos mais
curiosos e interessados em tornar este um dia bem
especial.

NB: Ao longo do ano poderão surgir no calendário outras
atividades em que os professores e educadores serão
informados.
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OUTRAS
ATIVIDADES
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Ensino Secundário, Profissional e Qualifica
Ao longo do ano, o Serviço Educativo do Museu apoia e
colabora com as escolas, e outras instituições na
realização e implementação de projetos no âmbito do
património cultural. Aceitando igualmente estágios nesta
área.
Contacte o Museu e apresente propostas.

Festas de Aniversário e outras comemorações
O Museu, através da ação do Serviço Educativo,
disponibiliza espaço para Festas de Aniversário infantis e
juvenis. Contacte H previamente o Museu e faça a sua
pré-marcação.
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PARCERIAS
COM O MUSEU
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O Museu do através do Serviço Educativo, estabelece
parcerias com outas instituições, de modo a que um
leque mais diversificado de atividades seja desenvolvido
nos seus espaços. Podem ser apresentações ou palestras
no Salão Nobre, jogos ou oficinas, atividades ao ar livre
no jardim, entre muitas outras.
Atividades com parceiros já confirmadas:

Dezembro 2020:
Workshop Teatro para a Criatividade
Despertar
o
pensamento
criativo
através
de
metodologias que promovem habilidades e atitudes
relacionadas
a
criatividade.
Dinâmicas
criativas
estruturadas e abertas. Apresentação final.
Duas sessões:
de 21,22,23, 24 e 25 de dezembro – das 10h00 às 12h00
ou
de 28, 29,30, 31 e 01 de dezembro/janeiro – das 10h00 às
12h00
Preço atividade: 20 Euros (a semana)
Público: dos 6 aos 14 anos
** Devem trazer água e lanche

Abril 2021
Caça ao Tesouro
Atividade desenvolvida no Jardim do Museu onde,
através de pistas, os participantes irão tentar chegar ao
tesouro escondido.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Preço: 5 Euros por participante - mínimo 15
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Oficina de Teatro
A atividade realiza-se no Jardim, onde, através de jogos
teatrais os participantes irão compreender algumas
técnicas e apresentar uma pequena performance no
final da atividade.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Preço: 3,5 Euros por participante - mínimo 15

Junho 2021
Teatro
Apresentação de espetáculo (a definir) representado
pelos alunos do Projeto Expressar
Público-Alvo: Escolas
Entrada livre
Outras Atividades
Oficina de Teatro
Oficina destinada às escolas visitantes
Duração de 45 minutos
Máximo de 25 alunos.
Público-alvo: Escolas /ATLs
Gincana Maluca
Atividade dividida em grupos e por áreas – cultura geral,
habilidades físicas e artísticas.
Público-alvo: Escolas /ATLs
Preço: 3,5 Euros por participante - mínimo 15
Caça ao Tesouro
Público-alvo: Escolas /ATLs
Preço: 5 Euros por participante - mínimo 15
Aniversários Museu
Preparação da festa com atividade, lanche e
decoração de acordo com a idade e gosto do
aniversariante
Público-alvo: Particular - preço a definir

25

Serviço Educativo
Atividades 2020/2021

PROJETO “NUTRIR PARA CRESCER”
Dinamizada, em parceria, com a nutricionista Sara
Gaspar, permite através de jogos e brincadeiras explorar
as orientações para uma boa alimentação e um
crescimento saudável.
24 de outubro
"Sabores que despertam a mente" - sessão focada na
nutrição para o aproveitamento escolar
14 de novembro
"Alimentar a Terra" - sessão sobre alimentação sustentável
com promoção do consumo de alimentos sazonais.
19 de dezembro
"Festas com Sabor" - sessão com foco numa alimentação
sustentável com desperdício zero durante o período
festivo mantendo sabores tradicionais.
23 de janeiro
"Marmitas e lanchinhos" - sessão se possível de cariz mais
prático no sentido de incentivar as crianças a aderir a
opções de lanches e marmitas mais saudáveis.
13 de fevereiro
"Da semente ao prato" - sessão para explorar o ciclo dos
hortícolas e incentivar o seu consumo.
27 de março
“Chocolate de Páscoa” sessão em conjunto com “Fava
Cacau”.
17 de abril
"Alimentação sustentável" - sessão para explicar o
impacto que as escolhas alimentares têm no ambiente e
o que cada um pode fazer para ajudar a Terra (22 de
abril dia da Terra)
22 de maio
"Amigos coloridos" Sessão em torno do consumo de
hortícolas com uma exploração da horta
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Público-alvo: 1º e 2º ciclos; famílias com crianças entre os
6 e 12 anos; Atl´s
Preço: 5 euros por participante
Participantes: min: 5| máx: 10
Duração: 1h30
Este plano pode sempre ser alterado ou acrescentado ao
longo do ano, pelo que aconselhamos a acompanhar a
nossa página web www.museudosbiscainhos.gov.pt

CONTOS NO PALÁCIO
Dinamizados por Sílvia Santos, Educadora de Infância, em
que de uma forma divertida dará vida a diversos contos.
25 de outubro
29 de novembro
20 de dezembro
25 de janeiro
Publico alvo: famílias com crianças entre os 2 e 10 anos
Participantes: máx. 10 participantes
Duração: 30m
Preço: 2 euros
Marcação prévia: silviasantos82@gmail.com
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Dezembro
Oficinas de Natal
Natal sem Fronteiras

14 a 18 | 21 a 23 | 28 a 31
7 a 11 | 14 a 18

Fevereiro
Jardim dos Amores
Oficinas de Carnaval
Escape Room

domingo 14
segunda 15 e terça 16
sábado 20 e domingo 21

Março
Dia do Pai “Challenger Pai e Filho/s”
Festa da Primavera
Oficinas de Páscoa
Abril
Oficinas de Páscoa
Atividade de Páscoa
“O mapa dos ovos”
Dia da Liberdade
“Escape room a liberdade espera-nos”
Maio
Dia da Mãe “Flor para a minha flor”
Mês do Coração “Museu no coração”
Junho
Semana da Criança
“A felicidade passa pelo Museu”
“Jogos Gigantes”
“Escape Garden”

sábado 19
domingo 20
25, 26, 30 e 31

1e2
sábado 3
domingo 25

domingo 2
domingo 16

terça 1 a sexta 4
domingo 20
domingo 27

Julho
Oficinas de Verão
todo o mês (dias da semana)
Foto Paper “Mistério no jardim”
domingo 11
Jardim Literário “Jane Austen”
domingo 18
Dia dos Avós “Jogos tradicionais”
sábado 31
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INFORMAÇÕES
ÚTEIS

C
o
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Contactos
Museu dos Biscainhos
Rua dos Biscainhos 4700-415 BRAGA
Telefone: 253 204 650
Email: mbiscainhos.se@culturanorte.gov.pt
Site: www.museudosbiscainhos.gov.pt
Horário:
De terça-feira a domingo, das 10h -12h30m / 14.00h 17h30m
Encerrado à segunda-feira, 1 de janeiro, Domingo de
Páscoa, 1 de maio e 25 de dezembro.

Marcação de Visitas e Atividades do Serviço Educativo
Horário:
As atividades com o apoio direto do SE necessitam de
marcação prévia.
De segunda a sexta-feira das 9.00h-12.30h / 14.00-17.30h,
diretamente para o Serviço Educativo.
Dados necessários para marcação:
 nome e telefone da entidade;
 nome e telefone do responsável pelo grupo;
 número de participantes;
 características do grupo;
 tema pretendido;
 dias e horas pretendidos.

EQUIPA DO SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenação
Filipe Ferreira
Visitas Guiadas, Jogos Lúdico- Pedagógicos e Oficinas
Rui Braga | Teresa Silva | Raquel Sousa | Marco Pereira |
Isabel Caldeira

O Serviço Educativo conta com a participação da
comunidade escolar e do público em geral.
Contacte o Serviço Educativo e visite o Museu!
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