
10. MÃOS À OBRA

DESTINATÁRIOS

PREÇO

    Visita guiada ao Museu do Vinho, com especial incidência nos  
azulejos expostos no Museu. Abordagem acerca dos malefícios  
do álcool com comunicação audiovisual sobre o tema e oficina  

 de expressão plástica com pintura de um azulejo.   

Duração: 2h / 2h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 18

11. ARTISTAS DE PALMO E MEIO

    Visita guiada ao Museu seguida de oficina de expressão  
plástica onde se fará artesanato com rolhas de cortiça.   

Duração: 2 horas | Participantes: mínimo 8, máximo 18 

12. BOLACHAS COM PASSAS 

   Abordagem acerca de uma alimentação saudável salientando  
a importância do consumo de fruta. Confeção de bolachas  
com passas e visita guiada ao Museu do Vinho. 

Duração: 2h / 2h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 20

13. NA TALHA DE BARRO

    Visita guiada ao Museu do Vinho seguida de abordagem 
sobre a história e utilização das talhas de barro alentejanas.  
Oficina de expressão plástica onde se conceberá uma 
pequena talha de barro. 

Duração: 2h | Participantes: mínimo 8, máximo 18

5. ESTENDAL DOS SABERES

   Visita guiada ao Museu do Vinho seguida da atividade 
“Estendal dos Saberes”, jogo de exploração de conceitos 
relativos à história e coleção do Museu do Vinho. 

Duração: 1h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 30

6. MOSTRA O QUE VALES E APRENDE

   Visita guiada ao Museu e realização da atividade “Mostra o que  
Vales e Aprende”, jogo de perguntas onde os participantes terão
de ser rápidos a acionar uma campainha e assim poder   
responder a questões relacionadas com os conteúdos históricos  
e museológicos adquiridos aquando da visita guiada.  

Duração: 1h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 30

7. JOGO DA GLÓRIA

   Visita guiada ao Museu do Vinho seguida de Jogo da Glória,  
atividade de consolidação de conteúdos relativos ao Museu
do Vinho e que tem como objetivo estimular a atenção, a 
memória e o pensamento cognitivo dos participantes.  

Duração: 1h30 / 2h | Participantes: mín. 8, máx. 30

8. CAÇA AO TESOURO - DESCOBRE O MUSEU

   Visita guiada ao Museu do Vinho e realização da atividade 
“Caça ao Tesouro”, jogo de orientação onde os participantes 
põem à prova a sua capacidade de concentração, raciocínio 
e orientação espacial.  

Duração: 2h30 | Participantes: mínimo 14, máximo 35

9. JOGOS TRADICIONAIS DO VINHO
E DA VINHA

   Os jogos tradicionais que nasceram associados à tradição 
vitivinícola e que fazem parte de uma importante herança  
sociocultural a conhecer e preservar.   

Duração: 1h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 30

OFICINAS
TEMÁTICAS

JOGOS 
EDUCATIVOS

6. Jardim de Baco

GPS: 39.547669 -8.965466

VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS 
ORGANIZADOS E ESCOLAS

SEGUNDA A SEXTA
(mediante marcação prévia)

Horário: 10h - 12h | 14h - 17h

Tlm.: +351 968 497 832

E-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MARCAÇÕES

NOTA:

Calendarização 

das atividades

Todo o ano mediante 

marcação prévia 

(15 dias antes).

2. VISITA AO MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

1. O MUSEU SALA DE AULA

   Visita guiada ao Museu do Vinho com linguagem adaptada 
à faixa etária dos participantes.

Duração: 1h  | Participantes: máximo 30

3. ESCOLHE O MUSEU 
    Visita guiada a um destes três espaços museológicos de 

Alcobaça: Museu do Vinho, Museu Raul da Bernarda e 
Central da Confluência dos Rios. 

Duração: 1h | Participantes: mínimo 8, máximo 30

4. ROTA DOS MUSEUS

 Visitas guiadas ao Património Histórico-Cultural de Alcobaça,  
com o intuito de transmitir conteúdos relativos aos 
diferentes espaços museológicos, enquanto se estimula 
a criatividade e participação do público estudantil.  

Duração: 2h / 2h30 | Participantes: mínimo 8, máximo 30

O Museu transforma-se numa sala de aula “viva”, 
disponível aos professores que encontrem nos núcleos expositivos 
os conteúdos para abordar as matérias das suas disciplinas.

Duração: A ajustar com os professores. 
Participantes: sem mínimo; máximo 30

VISITAS 
GUIADAS 

PRÉ-ESC.    Nº ATIVID.   1.º CICLO    2.º CICLO    3.º CICLO    SECUND.    UNIVER.    ADULTOS

GRATUITO PARA
ESCOLAS DO CONCELHO   Nº ATIVID.   2.5€ 3.6€ 6.5€ 8.5€ 5€ 
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Os museus deixaram de ser um mero depósito do "passado" e passaram a ser 
um centro interativo e interventivo, com carácter pluridisciplinar. O museu é um 
meio de aprendizagem único e estimulante, que proporciona um espaço onde 
os objetos e as ideias estão lá e podem ser explorados e conhecidos, trans-
pondo-os para as realidades contemporâneas do dia-a-dia. 

As suas atividades lúdicas evocam a história, a cultura, o território e as gentes 
através de experiências de conhecimento que fomentam, em última instância, 
a sensibilização e a consciencialização sobre um património que é a nossa 
base de sustentação cultural (memória), mas também um vínculo de referen-
cia para o futuro (devir).

O serviço educativo do Museu do Vinho de Alcobaça desenvolve um conjunto 
diversificando de iniciativas tendo como missão o incremento do conceito de 
função educativa, um dos principais eixos de programação e acção. Insere-se 
numa das suas maiores incumbências políticas e conceptuais: contribuir para 
a crescente democratização cultural da sociedade em que se inserem e 
desenvolvem actividade. 

A programação educativa do museu é dirigida aos diversos públicos (escolares 
e não escolares) numa política de articulação institucional, pela via de projetos 
lúdico-pedagógicos que estimulem a criatividade, a literacia e a partilha 
intergeracional e multicultural dos visitantes tendo como ponto central as 
necessidades prementes da comunidade local e da sociedade contemporânea 
em geral.

O programa pretende contribuir para o desenvolvimento de competências dos 
públicos gerando um crescente e maior sentido crítico e de reflexão sobre o 
território (um olhar sobre o mundo e as cosias) e o património material e imate-
rial a ele associado. Para esse efeito, está baseiado na troca de experiências 
e de conhecimentos cuja avaliação é estabelecida em torno de estratégias 
pedagógicas que procuram sensibilizar os públicos para questões centrais da 
comunidade e da sociedade, com destaque para o património cultural.

Estas estratégias são postas em prática atrvés de um leque de atividades 
museológicas e educativas, como visitas temáticas orientadas aos níveis 
etários e escolares, jogos educativos adaptados aos conteúdos dos museus e 
oficinas pedagógicas cujas ações se interligam ao ensino formal e aos progra-
mas curriculares vigentes.

OBJECTIVOS:
- Promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos do Ensino 
Básico e Secundário, combatendo o seu insucesso escolar, através do 
desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação 
formal e a educação não formal;

- Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de reflexão acerca  dos 
desafios abordados;

- Criar uma atmosfera criativa propícia para a partilha de conhecimento, 
cooperação e resolução coletiva de desafios;

- Estimular e promover actividades de apresentação dos trabalhos desen-
volvidos;

- Capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no 
terreno, experiências próximas das que são descritas em contexto de 
sala aula (articulação com os professores).

SERVIÇO EDUCATIVO
UM OLHAR SOBRE O MUNDO E A CULTURA VITÍVINICULA

Duração: 1 dia Duração: 1 dia | Participantes: sem limite

ATIVIDADES 
EDUCATIVAS

VISITAS GUIADAS 

JOGOS EDUCATIVOS

OFICINAS TEMÁTICAS

VISITAS GUIADAS 

JOGOS EDUCATIVOS

OFICINAS TEMÁTICAS

14. O PEQUENO ALQUIMISTA 

VISITA À GRUTA + VISITA AO CENTRO (CICA GM) + VISITA AO MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA 

OFICINAS EM PARCERIA COM A GRUTA DA MOEDA

Esta atividade multidisciplinar inclui as visitas à Gruta, ao Centro de 
Interpretação (Cica gm) e ao Museu do Vinho. Concilia a Geologia com 
a Vitivinicultura de Portugal, particularizando características dos solos, 
(pH, consistência, impermeabilização, porosidade, densidade e 
composição), a sua influência na biodiversidade e consequentemente 
na vinha. Será feita uma abordagem à história da indústria e do 
comércio do vinho em Portugal remetendo para a sua importância na 
História e Geografia no território nacional. 
Nas Grutas da Moeda os alunos terão oportunidade de viajar até ao 
Jurássico Médio Português dentro de uma cavidade natural e entender 
os processos químicos, físicos e geológicos associados à paisagem do 
Maciço Calcário Estremenho.

15. A GEOLOGIA DO VINHO

Esta atividade multidisciplinar inclui as visitas à Gruta, ao Centro de 
Interpretação (Cica gm) e ao Museu do Vinho. Concilia a Geologia com 
a Vitivinicultura de Portugal, particularizando características dos 
calcários, a sua influência na biodiversidade e consequentemente na 
vinha. A importância do Vinho na História e Economia de Portugal 
também são abordados, bem como o processo Químico e Biológico da 
fermentação. No Museu do Vinho os alunos têm contacto com aspetos 
significativos da cultura material do vinho de inquestionável valor 
histórico, científico, industrial e etnográfico que vão do século XVII ao  
século XXI. Nas Grutas da Moeda os alunos terão oportunidade de 
viajar até ao Jurássico Médio Português dentro de uma cavidade 
natural, permitindo fazer uma viagem do passado ao presente.


