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A lenda de Santa Maria (Pré-escolar e 1.º ciclo)
Âmbito da atividade: Tapeçaria da Lenda de Santa 
Maria
De uma lenda se faz uma banda desenhada.
Horário: 1.º período, terça-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Sala “Casa Islâmica”
Que utensílios usavam os nossos antepassados? Como 
eram as loiças da cozinha? Que materiais utilizavam? 
Vem descobrir e fazer uma pequena peça de barro.
Horário: 1.º período, quarta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Conteúdos e conceitos do 
período Monárquico
No ano em que se comemoram os 770 anos da 
conquista da cidade de Faro aos mouros, vamos 
caminhar pelo espaço do antigo castelo, pelas 
muralhas, terminando diante a estátua do rei D. 
Afonso III. Para finalizar vamos construir um íman à 
imagem deste rei.
Horário: 1.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h
Nota: A atividade realiza-se no exterior.

Âmbito da atividade: Sala: “O Algarve Encantado na 
obra de Carlos Porfírio”
Após um teatro de fantoches da “Lenda da cobrinha 
do barranco”, um marcador de livros vamos decorar.
Horário: 2.º período, terça-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Sala: “Pintura Antiga”
Numa sala cheia de pinturas, vamos fazer as nossas 
próprias tintas, explorando sabores, odores e cores de 
cada especiaria utilizada.
Horário: 2.º período, quarta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Salas de exposição do museu
Através de pistas e diversos jogos de equipa as 
crianças percorrem a salas do Museu para 
encontrarem um “tesouro” escondido.
Horário: 2.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Salas: “Os rostos de Oceanus”, 
“Caminhos do Algarve Romano” e “ Casa Islâmica”
Jogo da glória em que os peões do jogo serão os 
romanos e árabes que, à medida que lançam o dado 
gigante, respondem a questões sobre estes dois 
povos.
Horário: 2.º período, sexta-feira, às 10h ou 14h
Nota: Parte da atividade realiza-se no exterior.

Âmbito da atividade: Convento de Nossa Senhora da 
Assunção
Após conheceres os espaços e o quotidiano das 
freiras, no Convento, vamos descobrir a função de 
algumas ervas aromáticas.
Horário: 3.º período, terça-feira, às 10h ou 14h

A magia do barro (Pré-escolar e 1.º ciclo)

Viva El rei D. Afonso III (3º e 4º ano do 1.º ciclo)

Lenda da cobrinha do barranco (Pré-escolar, 1.º e 2.º 
ciclo)

Cores, sabores e odores (Pré-escolar e 1.º ciclo)

À descoberta do tesouro do Museu (Pré-escolar)

Romanos e árabes em glória (3º e 4º ano do 1.º ciclo e 
2.º ciclo)

Jardim de Aromas (Pré-escolar e 1.º ciclo)

Nota: Parte da atividade realiza-se no exterior.

Âmbito da atividade: Sala: “Os rostos de Oceanus”
Como eram as trocas comerciais? Como eram as 
moedas? Como eram cunhadas? 
Horário: 3.º período, quarta-feira, às 10h ou 14h

Jogo de descoberta pelas salas do Museu.
Horário: 3.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h

Jogo de descoberta pelo Centro Histórico.
Horário: 3.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h
Nota: A atividade realiza-se no exterior.

Jogo de descoberta pela baixa de faro.
Horário: 3.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h
Nota: A atividade realiza-se no exterior.

Peddy paper pelas diversas salas de exposição do 
museu
Horário: 3.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Serviços/equipas que fazem 
parte do Museu
Visita pelos vários serviços existentes no Museu para 
que fiquem a conhecer um pouco do trabalho que se 
faz.
Horário: 3.º período, sexta-feira, às 10h ou 14h

Informações
- Todas as atividades necessitam de marcação prévia.
- O número de participantes por atividade (mínimo 10 e 
máximo 25)
- A duração máxima de cada atividade é de 1h30.
- A desistência de uma atividade deve ser comunicada 
com antecedência de 48h.
- Existem atividades que se realizam em datas 
específicas e que serão divulgadas atempadamente.

O sistema monetário em Ossónoba (1.º ciclo)

Percurso 1: À Descoberta do Museu (3.º e 4.º ano do 
1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo)

Percurso 2: À Descoberta da Vila Adentro (3.º e 4.º 
ano do 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo)

Percurso 3: À Descoberta da Baixa de Faro (3.º e 4.º 
ano do 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo)

Peddy Paper Museu (3.º e 4.º ano do 1.º ciclo, 2.º e 
3.º ciclo)

Nos Bastidores do Museu (1.º, 2.º e 3.º ciclo)

Visitas Orientadas
Museu Municipal e Centro Histórico

Horário: terça-feira a sexta-feira

Museu Municipal de Faro
Largo Afonso III, n.º 14, 8000-167 Faro 
e-mail: museu.municipal@cm-faro.pt

Inscrições 
289 870827/09 (Serviço Educativo) 

PERCURSOS

museu demunicipal faro



A figueira e o figo (Pré-escolar 1.º ciclo)
Âmbito da atividade: Vamos jogar pelas salas do museu, 
procurando o “par” de cada parte da história do figo. Depois da 
história…vamos fazer um docinho algarvio.
Horário: 1.º período, terça-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Apresentar a alfarroba como um importante 
fruto seco da região, com séculos de tradição, tendo-se tornado 
conhecida nos últimos anos como, um substituto do chocolate.
Horário: 2.º período, quarta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Inserida na exposição temporária “Festa da 
Nossa Senhora do Navegantes”, vamos explorar a Ilha da Culatra, a 
ria formosa, e toda a riqueza que dali podemos retirar.
Horário: Outubro, terça a sexta, às 10h ou 14h

*
Âmbito da atividade: A pita/agave, que era utilizada antigamente 
na arte da cordoaria e que se encontra escondida aqui no Museu. 
Demonstração de todo o processo de extracção desta fibra e sua 
aplicação na concepção de cordas. 
Horário: 1.º período, quinta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: “A lenda das amendoeiras em flor”, simular a 
apanha da amêndoa, o partir a amêndoa…e claro saboreá-la é o 
que vamos fazer nesta atividade.
Horário: 2.º período, quarta e quinta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: A cozinha e os utensílios de antigamente. As 
colheres de pau, as panelas e tachos de barro que eram utilizados 
na confecção das refeições e que hoje estão presentes no nosso 
dia a dia.
Horário: 2.º período, terça-feira, às 10h ou 14h

*
Âmbito da atividade: O tear centenário que se encontra exposto e 
os materiais que eram mais utilizados para fazer tecido, será o 
ponto de partida para uma atividade de tecelagem.
Horário: 2º. Período, Quinta-feira, às 10h ou 14h

O Algarve possui condições naturais para a produção de sal. 
Vamos explorar este “composto” que era recolhido pelas 
“Salineiras” e utiliza-lo nas artes plásticas.
Horário: 3.º período, sexta-feira, às 10h ou 14h
 

Âmbito da atividade: De onde vem a cal? Era muito utilizado 
antigamente? Onde? E quais são as aplicações na arquitetura 

Alfarroba, chocolate saudável (pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo)

Viagem à Ria Formosa (pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, secundário)

Oficina de cordoaria (1.º ciclo e 2.º ciclo)

A amêndoa: da flor ao sabor. (Pré-escolar e 1.º ciclo)

Vamos pôr a mesa (Pré-escolar 1.º ciclo)

Oficina de tecelagem (1.º e 2.º ciclo)

As Salineiras (pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo)

A cal e a caiação (3º e 4º. ano do 1.º ciclo, 2º.ciclo e secundário)

tradicional algarvia? A estas e outras perguntas que vamos todos 
descobrir nesta atividade. 
Horário: 3.º período, quarta e quinta-feira, às 10h ou 14h

*
Âmbito da atividade: Divulgar esta atividade que se encontra em 
extinção, ensinado a trabalhar o estanho.
Horário: 3º período, quinta-feira, às 10h ou 14h

*
Âmbito da atividade: Reutilizar o papel para proteger o meu ambiente 
dando-lhe outra função, desde peças de bijuteria ou decoração.
Horário: Terça-feira a sexta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Através de um percurso elaborado é feita a visita 
orientada ao Museu Regional.
Horário: sexta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: Através de um percurso elaborado é feito um 
peddy paper ao Museu Regional.
Horário: sexta-feira, às 10h ou 14h

Âmbito da atividade: O vidro não é biodegradável e permanece na 
natureza há cerca de 4.000 anos, por isso o melhor e dar-lhe outra função, 
vamos reaproveita-lo e transforma-lo num frasco de vidro “tão nosso”. 
Horário: quarta-feira, às 10h ou 14h
Nota: Para esta atividade cada criança deverá trazer um frasco de vidro 
(iogurte, doce), para reutilizar.

Âmbito da atividade: Pretende-se conhecer/divulgar/valorizar o 
património cultural da freguesia onde a escola estiver inserida, 
nomeadamente o edifício da escola. O objetivo é através de uma 
abordagem lúdica-pedagógica mostrar a importância de se conhecer e 
preservar as nossas raízes e memórias.

Âmbito da atividade: Reavivar tradições Natalícias do Algarve, 
construindo o presépio algarvio no Museu Regional do Algarve.
Horário: Dia 6 de dezembro, às 10h ou 14h

Informações
- Todas as atividades necessitam de marcação prévia.
- Número de participantes por atividade (mínimo 10 e máximo 25).
- A duração máxima de cada atividade é de 1h30, excepto as oficinas* que 
poderão ter a duração de 2 horas.
- A desistência de uma atividade deve ser comunicada com antecedência 
de 48h. 

Oficina de latoaria (1.º ciclo)

Oficina de papel reciclado (3º. e 4º. ano do 1º. ciclo e 2.º ciclo)

Percurso ao Museu Regional (3.º e 4.º ano do 1.º ciclo e 2.ºciclo)

Peddy Paper ao Museu Regional (3.º e 4.º ano do 1.º ciclo e 2.ºciclo)

Visitas Orientadas
Museu Regional do Algarve

Horário: Terça-feira a sexta-feira

Dá cor e luz ao vidro (Pré-escolar e 1.º ciclo) – colaboração FAGAR

O Museu vai à tua escola - (4º. Ano do 1.º ciclo) 

Natal Algarvio (Pré-escolar 1.º ciclo)

museu doregional algarve

ANUAIS

Museu Regional do Algarve
Rua do Pé da Cruz, nº. 4

8000 404 Faro
e-mail: museu.regional@cm-faro.pt

Inscrições

289 870 893 (Serviço Educativo)



Museu Regional 
do Algarve
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