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Museu Municipal de Faro 



Atividades 

Cheiros e Sabores
Islâmicos
2º, 3º e 4º ano do 1.º ciclo

Pré-escolar, 1º e 2º ciclo

Âmbito da atividade: Sala: 
“Casa Islâmica”. 
Como contribuição dos árabes, 
temos plantas e especiarias que 
estão incorporadas na nossa 
culinária. Vamos descobri-las!

Âmbito da atividade: Sala: “O 
Algarve Encantado na obra de 
Carlos Porfírio”.
Depois de um teatro de 
fantoches alusivo à divertida 
“Lenda do Tacho do Tesouro”, 
um sapo irá saltar à vista!

Horário: 1º Período | terça-feira às 10H00 ou
às 14H00

Lenda do Tacho do
Tesouro

Horário: 1º e 2º Período | quarta-feira às 10H00
ou às 14H00

Carlos Porfírio

Pré-escolar e  1º ciclo 

Âmbito da atividade: Sala: 
“Pintura Antiga”.
Visita à sala de exposição para 
explorarmos alguns dos quadros 
expostos. Em grupo vamos pintar 
uma tela onde todo o trabalho é 
vosso! Até a tinta vão fazer! Um 
desafio à vossa altura, que 
termina numa exposição no 
Museu.

 

A Fábrica das Tintas

Horário: 2º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00



Que Povos por aqui
Passaram?

Os Florões de Oceanus

3º e 4º ano do 1º ciclo e  2º ciclo

Pré-escolar e 1º ciclo

Pré-escolar  e 1º e 2º do 1º ciclo 

Âmbito da atividade: Salas: 
“Caminhos do Algarve Romano”, 
“Os Rostos de Oceanus” e “Casa 
Islâmica”.
As origens da cidade de Faro 
contadas por aqueles que por cá 
viveram! Visita encenada! 

Âmbito da atividade: Convento 
Nossa Senhora da Assunção.
Com jogos e desafios vão 
conhecer vários espaços do 
antigo convento e a vida de 
clausura das freiras.

Horário: 2º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

A Jogar e a Brincar o
 Convento vou Conhecer

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Nota: parte da atividade realiza-se no exterior

Horário: 1º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Âmbito da atividade: Sala:“Os 
Rostos de Oceanus”.
Vamos conhecer a importância 
do Mosaico do Deus Oceano e 
explorar todos os elementos que 
o compõem. Destacamos os 
florões!

os rostos oceanus

a vida das Freiras

Convento



Os Romanos Jogam ao
Galo

Nos Bastidores do Museu

3º e 4º ano do 1º ciclo 

1º, 2º  e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo 
Âmbito da atividade: Sala: 
“Caminhos do Algarve 
Romano”.
Quem eram os romanos? Que 
importância tiveram para a 
nossa cidade? Como viviam? 
Como era Ossonoba? Questões 
que vão saber responder no 
final desta visita para o jogo do 
galo disputarem!

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.

Âmbito da atividade: Convento 
Nossa Senhora da Assunção.
Visita aos espaços do antigo 
Convento de Nossa Senhora da 
Assunção, com segredos por 
revelar. Tragam a máquina 
fotográfica porque no final a vista 
vai ser fantástica. Mais não 
dizemos… É segredo!

Horário: 2º Período | sexta-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Os Segredos do Convento 

Horário: 3º Período | quarta-feira às 10H00 ou às
14H00

Nota: parte da atividade realiza-se no exterior

levar

 máquina 

fotográfica

fotografias 

tirar



Nota: a atividade realiza-se no exterior

Nota: a atividade realiza-se no exterior

À Descoberta da Baixa de
Faro

À Descoberta da Vila 
Adentro

À Descoberta do Museu

3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo 

Âmbito da atividade: 
Jogo de descoberta pela Baixa 

de Faro.

Âmbito da atividade: 
Jogo de descoberta pelo Centro 
Histórico.

Âmbito da atividade:
Jogo de descoberta pelas salas 
do Museu.

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou
 14H00

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou
14H00

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou
14H00

Percursos

ir à 
descoberta peddy paper

museu

vila adentro

baixa



Peddy Paper ao Museu
3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

Âmbito da atividade: Salas de 
exposição do Museu.
Jogo de descoberta pelas salas 
do Museu.

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou
               14H00

Museu Municipal e 

Horário: terça-feira a sexta-feira

Visitas Orientadas

Centro Histórico

Aulas no Museu
Pré-escolar,  1º, 2º, 3º ciclo e Secundário 

Âmbito da atividade: 
Utilize o espaço, as exposições, 
as obras para dar a sua aula. 
Neste contexto, os alunos 
captam melhor os conteúdos e 
sentem a história. Prepare a sua 
aula e escolha o local…

museu municipal de Faro





Museu Municipal de Faro

Largo Afonso III, n.º 14, 8000-167 Faro  

Inscrições: Tel. 289 870 827 | 829 

E-mail:museu.municipal@cm-faro.pt

A desistência de uma atividade deve ser comunicada com- 

Existem atividades que se realizam em datas específicas e- 

A duração máxima de cada atividade é de 01H30.- 

Número de participantes por atividade,  mínimo 10 e máximo 25.- 

Todas as atividades necessitam de marcação prévia.- 

  que serão divulgadas atempadamente.

 antecedência de 48h.



museu regional algarvedo 

Museu Regional do Algarve



Acordeseu, o Acordeão
do Museu
 1º Ciclo

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Exposição interat iva com 
diapositivos sobre o acordeão e 
a tradição na música algarvia, 
entre outros instrumentos. 
Memoriza e descobre qual o…

Âmbito da atividade: Reavivar 
tradições Natalícias do Algarve. 
Exposição a partir de diapositivos 
e desafio para construir na escola 
um presépio algarvio... 

Atividades

Horário: 1º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Dona Oliveirinha e o seu
Azeite

Pré-escolar e 1º Ciclo

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :   
Exposição interat iva com 
diapositivos das etapas do 
azeite. Vamos fazer um jogo de 
equipas e condimentar um 
saboroso… 

Horário: 1º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 1º Período | semana de 5 a 7 de dezembro
às 10H00 ou às 14H00

Natal Algarvio
Pré-escolar e 1º Ciclo

acordeão azeite

algarvio
presépio



Nos, os Reise a Romã

Âmbito da atividade: Laços de 
tradição entre a romã e o dia de 
reis.
O conto desperta criatividade 
num jogo de pintura.

Pré-escolar e 1º, 2º ano do 1º ciclo Ciclo

Horário: 2º Período | semana de 4 a 6 de janeiro
às 10H00 ou às 14H00

Maios, Tradição e
 Inovação

 1º Ciclo

Âmbito da atividade: Os Maios 
são parte da nossa tradição. 
Representam l iberdade e 
críticas por vezes sarcásticas da 
comunidade local e sociedade 
política. Vem construir o teu 
“Maio” e representa a tua turma!

Âmbito da atividade: pequena 
encenação em interação com a 
tradição comercial dos anos 
50/60/70 do sec. XX e o 
comércio da atualidade. 
Promove a consciencialização 
do consumismo e do aumento da 
produção de resíduos com um 
jogo de avios.

A Venda 
Pré-escolar e 1º Ciclo

Horário: 2º Período | quint
14H00

a-feira às 10H00 ou às

Parceria com a Fagar 

Horário: 2º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Parceria com ...

venda

maios



Almadrava Atuneira
 1º e 2º Ciclos

Âmbito da atividade: Arte 
milenar da pesca do atum. 
Viagem pela pesca tradicional 
com visualização de filme (1961) 
e constrói o teu arraial. Âmbito da atividade: Memórias 

presentes dum passado recente, 
o 25 de abril.
Lembrar as vivências da época 
com a encenação dum conto que 
exprime o direito da liberdade! 
Vem construir o sonho de 
liberdade…

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Gota a Gota
Pré-escolar e 1º Ciclo

Âmbito da atividade: Evolução 
da d is t r ibu ição da água,  
sensibilização para utilização 
adequada e efeitos da poluição.
Obse rvação  e  despe r ta r  
interativo para o recurso natural, 
num novo olhar. Vamos jogar 
com experiência…

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 3º Período | semana de 20 a 21 de abril
às 10H00 ou às 14H00

Liberdade
Pré-escolar e 1º Ciclo

Parceria com a Fagar 

1974

25 de abril



7 P assos à Descoberta 
do Regional
Pré-escolar e  1º Ciclo

Descoberta do acervo do museu.
A t e n t o s  à s  d i f e r e n ç a s  
gerac iona is  na  evo lução 
sociocultural, de passo a passo 
encontra as diferenças… 

Horário: quarta-feira às 10H00 ou às 14H00

Atividades Anuais

Peddy Paper ao Museu
Regional

 4º anos do 1º Ciclo e 2º e 3º Ciclo

Através de um percurso é 
elaborado um peddy paper pelo 
Museu Regional.

Horário: quarta-feira às 10H00 ou às 14H00

O que Esconde o Baú?
 Pré-escolar

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Descoberta do acervo do museu. 
O conto desenvolve a ligação da 
família e construção da tua 
árvore genealógica.

Horário: às 10H00 ou às 14H00quarta-feira 

Atividade no Museu ou o Museu vai à Escola



Chaminés e Platibandas
Algarvias

Programa o museu vai à escola. 
Vamos viajar pela arquitetura 
rural e urbana. 

Em colaboração com a Divisão de
Regeneração Urbana.

1º Ciclo

Casas e Equipamentos
Rurais da tua Freguesia

Programa o museu vai à escola. 
Vamos viajar pela arquitetura 
rural algarvia e pelo seu interior. 

Em colaboração com a Divisão de
Regeneração Urbana.

 1º Ciclo

Horário:  às 10H00 ou às 14H00sexta-feira 

Horário:  às 10H00 ou às 14H00sexta-feira 

Visita Orientada ao Museu
Regional

Dar a conhecer os usos e 
costumes t rad ic ionais  da 
região.

Horário: de terça-feira a sexta-feira  

platibanda

chaminé





Museu Regional do Algarve

Praça da Liberdade, n.º 2

8000 - 164 Faro 

Inscrições: Tel. 289 870 893 

E-mail:museu.regional@cm-faro.pt

A desistência da atividade deve  ser comunicada com- 

A duração máxima de cada atividade é de 01H30.- 

O número de participantes, por cada atividade, mínimo 10 e- 

Todas as atividades  necessitam de marcação prévia.- 

máximo 25.

  antecedência de 48h.



Biblioteca Municipal de

Faro António Ramos Rosa



Atividades Permanentes 

Crescer na Biblioteca
Creche e Jardim de Infância

Com o objetivo de permitir uma 
relação precoce e positiva com o 
livro, os recursos da bebeteca 
(jogos, livros, fantoches) estão à 
disposição do educador, para um 
momento diferente.

Visitas Guiadas

Poesia aos Pedaços

 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

  2º, 3º Ciclo e Secundário

Atividade para dar a conhecer os 
espaços da biblioteca bem como 
os seus serviços.

Conhecer alguns poemas, 
através de atividades divertidas 
de escrita criativa. Ler e ouvir 
poesia, brincar com as palavras, 
com os sons e ritmos, construir e 
“desconstruir” poemas…

Histórias à Solta
Creche, Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s

Ouvir histórias, lendas ou 
poesias; sonhar de olhos 
abertos, estimular o gosto pelos 
livros e pela leitura, utilizando 
vários meios desde a escrita, 
jogos criativos, expressão 
corporal e música.

À Descoberta da Biblioteca
 1º, 2º e 3 Ciclo

At iv idade de formação de 
utilizadores com o objetivo de dar a 
conhecer os recursos existentes 
na biblioteca e ensinar os alunos a 
utilizá-los para realizarem da 
melhor forma os seus trabalhos 
escolares.

Poesia aos Pedaços
At e l i e r d e Pr o m o ç ã o d a L e i t u r a
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Da Livraria à Biblioteca - uma 
noção do caminho que o livro 
percorre desde a sua criação até 
chegar ao leitor. 

Prevenção em Casa
Viajando pelo mundo das 
histórias, vais conhecer os vários 
perigos domésticos. 

Curso de Livreiros e
Bibliotecários

Tinóni - Saúde da Cabeça
aos Pés

1º Ciclo e ATL’s

Jardim de Infância

Conceção e realização: BMF | Livraria Bertrand

Conceção e realização: BMF | ACES Central - UCC
Faro | Equipa de Saúde Escolar 

26 outubro | 30 novembro | 14 dezembro
25 janeiro | 15 fevereiro | 29 março |
26 abril | 24 maio

12 outubro | 9 de novembro | 7 dezembro
4 janeiro | 8 fevereiro | 8 março | 12 abril | 10 maio

20 e 27 outubro | 10 de novembro |
 9 dezembro

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

Reciclar 

Reutilizar

Reduzir

Atividades Anuais 

Brincando com os 3 R’S
Jardim de Infância e 1º Ciclo e ATL’s

Através de pequenos gestos 
diários vamos compreender os 3 
R's e brincar com o lixo lá de 
casa.

Conceção e realização: BMF | Fagar



Olha a Água que Gira!

6 e 13 outubro | 3 novembro | 2 dezembro
5 e 12 janeiro | 2 e 9 fevereiro | 9 março   

Como se encontra a água 
distribuída no planeta? Quais os 
caminhos que percorre até 
chegar às nossas torneiras? Em 
abril vamos expor na biblioteca 
todos os trabalhos realizados 
pelos grupos inscritos. O 
vencedor irá visitar a ETA de 
Tavira.  Os três melhores 
trabalhos serão expostos na 
praia de Faro durante a época 
balnear de 2017.

 1º Ciclo 

Conceção e realização: BMF | Águas do Algarve

Horário: às 10H00 e às 14H00

 1º Ciclo

 1º Ciclo

Higiene
Viajando pelo mundo das 
histórias, vais aprender a cuidar 
melhor de ti através de uma 
higiene pessoal correta.

Primeiros Socorros
Viajando pelo mundo das 
histórias, vais poder cuidar 
melhor de ti e aprender tudo 
sobre os primeiros socorros.

20 e 27 janeiro | 17 e 24 fevereiro |
 17 março 

7 abril | 19 maio | 2 e 9 junho 

primeiros 

socorros

Tinóni - Saúde da Cabeça
aos Pés

Tinóni - Saúde da Cabeça
aos Pés

Conceção e realização: BMF | ACES Central - UCC
Faro | Equipa de Saúde Escolar 

Conceção e realização: BMF | ACES Central - UCC
Faro | Equipa de Saúde Escolar 

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00



Jardim de Infância e 1º Ciclo

1º Ciclo

As Aventuras de Sultão
e Pandora

Histórias Sorridentes 

Não faz mal ser Diferente

1º Ciclo

4  outubro

No Dia do Animal vem conhecer 
as Aventuras de Sultão e 
Pandora!
Vamos falar sobre a lealdade, a 
humildade e o direito de todos 
u s u f r u í r e m  d a s  m e s m a s  
oportunidades e tratamento.

A hora do conto traz sorrisos 
saudáveis, com a apresentação 
do livro “O Misterioso Roubo dos 
Dentões”, por Lígia Boldori. 
Para sorrires, vem tirar todas as 
tuas dúvidas, com o médico 
dentista Dr. Giancarlo Boldori.

V e m  a s s i s t i r  a  u m a  
apresentação diferente de um 
livro, com textos que foram 
criados a partir do diagnóstico 
d e  c a r a c t e r í s t i c a s  e  
particularidades dos utentes e 
que será dramatizado também 
por estes. Vamos refletir sobre a 
questão da tolerância e da 
igualdade. 

4,11, 18 e 25 novembro

24 novembro

14, 21 e 28 outubro

Conceção e realização: BMF | Miguel Brito de Oliveira | ADAPO 

Conceção e realização: BMF | Lígia Boldori | Agnus
Dei Centro Dentário

Conceção e realização: BMF | ACASO

Horário: das 10H00 às 14H00

Destaques Mensais

Horário: às 10H00 e às 14H00 Horário: às 10H00 e às 14H00

Dia do Animal



Charolas na Biblioteca

Árvore Generosa

Carnaval Mágico

6  janeiro

As tradições são a nossa 
identidade cultural, vem à 
Biblioteca e canta as charolas.

Sabias que as árvores são 
generosas? 
No Dia Mundial da Poesia, da 
Árvore e da Floresta, vem saber 
porquê.
A poes ia  e  a  na tu reza  
encontram-se na biblioteca, não 
percas esta aventura.

Pequenos magos e bruxinhas 
vão dar vida às suas varinhas, 
transformando o carnaval num 
dia repleto de diversão e 
travessuras.

21 a 23 fevereiro

21 março

Conceção e realização: BMF | Divisão de Ambiente
Energia e Mobilidade

Conceção e realização: BMF | Fagar

Horário: às 10H00 às 14H00

Horário: às 10H00

Horário: às 09H30, 11H00, 14H00 e às 15H00

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s 

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s 

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s

dia mundial da árvore

dia mundial da poesia

as charolas 

cantar

 e da floresta



Só para crianças

Dia da Liberdade

Da Biblioteca à Livraria 
Vamos Ler com Alegria 

Neste d ia ce lebramos a 
imaginação, criatividade e 
sabedoria das crianças.

O 25 de abril de 1974 contado às 
cr ianças.  Vamos escutar  
histórias de liberdade, direitos e 
deveres conquistados pelo povo 
português.

Existem muitos livros diferentes; 
livros alegres, sérios, outros 
assustadores, existem ainda 
livros meigos e delicados, por 
isso convidamos-vos a virem lê-
los e ouvir as suas palavras.

Durante o mês de abril

31 março

1 junho

Conceção e realização: BMF | Divisão de Educação

Conceção e realização: BMF | Livraria Bertrand

Horário: às 10H00, 10H30, 11H00, 11H30, 14H00 e
14H30 

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

1º Ciclo

1º Ciclo e ATL’s

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s

dia mundial da criança

1 de junho



A Biblioteca Passou
Por Aqui

Vamos ao Serviço de Pediatria do 
Hospital de Faro; levamos livros, 
c o n t a m o s  h i s t ó r i a s  e  
desenvolvemos atividades com 
as crianças hospitalizadas. 

Público-alvo: crianças internadas na unidade de
pediatria

Horário: às 14H30

Local: Hospital de Faro

Biblioteca Fora de Portas

SEIC - Serviço de Educação e Intervenção Comunitária

Ler Juntos
- Clube de Leitura

Tendo como ponto de partida 
obras das Metas Curriculares e 
do PNL pretende-se dinamizar 
um clube de leitura com cada 
turma inscrita.

Público-alvo: 2.º ano do 1.º Ciclo

Horário: a combinar 

leitura

clube de





A desistência de uma atividade deve ser comunicada com

 antecedência de 48h.

- 

Em setembro, recebemos inscrições para setembro e outubro;- 

Em outubro, recebemos inscrições para novembro e dezembro;- 

Em dezembro, recebemos inscrições para janeiro e fevereiro;- 

Em fevereiro, recebemos inscrições para março e abril;- 

Em abril, recebemos inscrições para maio e Junho.- 

Todas as atividades necessitam de marcação prévia.- 

 

Unidade de Bibliotecas e Arquivos

R. Carlos Porfírio, 8000-241 Faro

Inscrições: Tel. 289 870 834 

E-mail: biblioteca.arquivo@cm-faro.pt



museu regional do algarve
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