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Atividades

Brincar com o Barro
Pré-escolar e 1.º Ciclo

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

1º Período

2º Período

Âmbito da atividade:
Relacionar os objetos existentes 
no museu com o profissional - 
oleiro –, em que a modelagem, 
ocupa lugar de destaque.

1º Período

Alfarroba - Chocolate
Saudável 
Pré-escolar e 1º e 2º Ciclo

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: quarta-feira às 10H00 ou às 14H00

O Pirolito
 1º e 2.º Ciclo

Âmbito da atividade:
No âmbi to da exposição 
temporária, dar a conhecer esta 
bebida, a forma da garrafa e um 
jogo que se lhe estava associado 
– o berlinde.

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

Amêndoa - da Flor ao
Sabor

Pré-escolar e 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
“A lenda das amendoeiras em 
flor”, apanha da amêndoa, o 
partir a amêndoa, são o ponto de 
partida para a atividade a 
desenvolver.

Horário: às 10H00 ou às 14H00terça-feira 

2º Período

pirolito

alfarroba



A Amêndoa da Flor ao
Sabor
Pré-escolar e 1.º Ciclo

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

2º Período

Âmbito da atividade:
“A lenda das amendoeiras em 
flor”, apanha da amêndoa, o 
partir a amêndoa, são o ponto de 
partida para a atividade a 
desenvolver.

3º Período

Conhecer o Nosso Algarve
Pré-escolar e 1º Ciclo

Âmbito da atividade: 
Através do mapa do Algarve, 
i d e n t i f i c a r  a s  p r i n c i p a i s  
características que nos marcam 
como região e estão patentes na 
exposição do Museu Regional.

Horário:  às 10H00 ou às 14H00terça-feira

Atum - da Pesca à Lata
Pré-escolar e 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
A importância da pesca do atum 
na região, sendo o terceiro peixe 
mais consumido entre nós; e o 
desenvolvimento da indústria 
conserveira.

Horário: às 10H00 ou às 14H00quarta-feira 

3º Período

atum em lata

pesca do atum 



Atividades Anuais

Pintura às Escuras
Pré-escolar e 1.º Ciclo

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

Âmbito da atividade:
Carlos Porfírio, que pintou do 
Algarve as mais belas paisagens, 
festas e lendas, vamos agora, de 
olhos vendados desafiar e 
descobrir os nossos sentidos, 
através de uma pintura às cegas.

Viagem pela História do
Algarve
Pré-escolar e 3º e 4º ano do 1.º Ciclo e 2.º Ciclo

Âmbito da atividade: 
Jogo da glória com lançamento 
de dado e pião humano com 
questões de conhecimento 
histórico e patrimonial.

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

Percurso ao Museu
 Regional

 3º e 4.º ano do 1.º e 2.º Ciclo

Âmbito da atividade:
Através de um percurso 
elaborado é feita a visita 
orientada ao Museu Regional.

Às Voltas com o Tear
 1.º e 2.º Ciclo

Âmbito da atividade:
O tear centenário que se 
encontra exposto, será o ponto 
de partida para uma atividade de 
tecelagem.

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

jogo da glória



De Olhos na Água
Pré-escolar e 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
De onde vem a água que 
consumimos diariamente? Vem 
da torneira. 
Mas será que foi sempre assim? 
A esta e outras respostas que 
vamos esclarecer.

Peddy Paper ao Museu
Regional
Pré-escolar e 3º e 4º ano do 1.º Ciclo e 2.º Ciclo

Âmbito da atividade: 
At ravés  de  um percurso  
elaborado é feito um peddy paper 
ao Museu Regional.

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

À Descoberta da Casa
 dos Nossos Avós

 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
P r e t e n d e - s e  a m p l i a r  o  
conhecimento sobre a casa 
tradicional do algarve, com base 
em exemplos concretos do 
concelho de Faro. 

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

colaboração - Fagar

colaboração - Serviço de Regeneração Urbana

museu regional



Datas Comemorativas

A Lenda de S. Martinho
Pré-escolar e 1.º Ciclo

Horário: às 10H00 ou às 14H00

Âmbito da atividade:
Vamos juntos assinalar esta data, 
contando a lenda de S. Martinho, 
conhecer provérbios e saborear 
as castanhas.

Dia de Reis - a Romã

Âmbito da atividade:
A apresentação dos reis magos, 
e a ligação com a tradição deste 
fruto - a romã. Como manda a 
tradição no dia de Reis temos de 
comer romã e guardar alguns 
bagos na carteira para garantir 
"dinheiro" para o ano inteiro.

Natal Algarvio
  Pré-escolar e 1.º Ciclo

  Pré-escolar e 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
Reavivar tradições Natalícias do 
Algarve, construindo o presépio 
algarvio no Museu Regional do 
Algarve.

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

Horário: às 10H00 ou às 14H00quinta-feira 

 9 e 10 de novembro 

 7 de dezembro 

 5 de janeiro 

romã

três Reis Magos



Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios
Pré-escolar e 1.º Ciclo

Horário: às 10H00 ou às 14H00

Horário: de terça-feira a sexta-feira

Âmbito da atividade:
A definir, de acordo com o 
programa do ICOMOS.

 18 de abril

Visitas Orientadas
  Pré-escolar e 1.º Ciclo

Âmbito da atividade:
Conhecer o Museu Regional do 
Algarve.



Rua do Pé da Cruz, n.º 4

8000 - 404 Faro 

Inscrições: Tel. 289 870 893 

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

A desistência da atividade deve  ser comunicada com

  antecedência de 48h.

- 

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

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

máximo 25.

- 

Todas as atividades  necessitam de marcação prévia.- 

Informações:



Museu Municipal de Faro 



O Menino entre os
Doutores

Lendas em Fantoches

Pré-escolar e 1º ano do 1.ºciclo

Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo Pré-escolar, 1.º e 2.º ano do 1.ºciclo

2º, 3º e 4º ano do 1.º ciclo e 2.º cicloÂmbito da atividade:
Sala: “Pintura Antiga”
Com muita imaginação e com 
todos os sentidos em alerta, 
vamos ouvir as personagens 
representadas numa das obras 
de arte que estão neste museu!
Cria uma destas personagens e 
dá-lhe cor!

Âmbito da atividade:
Sala: “O Algarve Encantado na 
obra de Carlos Porfírio”
Depois de um teatro de 
fantoches alusivo à “Lenda do 
Palácio de Ouro”, constrói o teu 
próprio fantoche!

Âmbito da atividade:  
Sala: “Pintura Antiga”
A sala de Pintura Antiga tem 
várias histórias para nos contar e 
personagens que parecem nos 
querer dizer algo! O que dizem?

Âmbito da atividade:  
Época Islâmica – Tapeçaria: ”A 
lenda de Santa Maria”
Nos claustros, através de 
diversos jogos de equipa, a lenda 
será recontada pouco a pouco 
para que possam continuar no 
jogo…

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

| 

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

| 

Histórias há Muitas!

A Lenda de Santa Maria

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

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

Atividades

Nota: a atividade realiza-se no exterior



Arqueologia: O Passado
nas tuas mãos

A História do Kiko e da 
Kamica

 3º e 4º ano do 1.ºciclo

Pré-escolar

Pré-escolar e 1.ºciclo

 1.º e 2.º cicloÂmbito da atividade:
Sala: “ Casa Islâmica”
O que podemos encontrar numa 
escavação arqueológica? Como 
é que as peças chegam à sala de 
exposição? Quais as funções 
dos objetos em exposição?

Âmbito da atividade:
Sala: “Os rostos de Oceanus”
Kiko e Kamica viajaram no tempo 
e viveram uma aventura em 
Ossonoba. Queres conhecer a 
história?

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!

Âmbito da atividade:  
Convento de Nossa Senhora da 
Assunção
Após conheceres os espaços, 
que faziam parte do Convento, 
aplica os teus conhecimentos 
num dominó gigante.

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

| 

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

| 

Os Florões de Oceanus

O Convento em Dominó

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

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

Nota: a atividade realiza-se no exterior

Kiko Kamica



Os Romanos Jogam ao 
Galo

3º e 4º ano do 1.ºciclo

 1.º, 2.º e 3.º cicloÂmbito 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.

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

| 

Nos Bastidores do Museu

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

Nota: a atividade realiza-se no exterior



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: 
Os alunos, em grupo, vão 
percorrer o Museu e através de 
um olhar atento tentam descobrir 
as respostas para os enigmas.

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…

centro histórico



Informações:

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

 antecedência de 48h.

- 

Existem atividades que se realizam em datas específicas

 e que serão divulgadas atempadamente.

 

- 

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.- 



Biblioteca Municipal de

Faro António Ramos Rosa



Atividades Permanentes 

Crescer na Biblioteca
Creche e Jardim de Infância

Para 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 e 3º ciclo e Secundário

  2º e 3º ciclo e Secundário

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

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 e 1º Ciclo e ATL’s

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

À Descoberta da Biblioteca
 1º e 2º Ciclo

Os livros estão arrumados nas 
estantes… Como? Onde? Trata-se 
de uma formação de utilizadores 
com o fim de dar a conhecer os 
recursos existentes na biblioteca 
a t r a v é s  d a  a q u i s i ç ã o  d e  
competências de utilização.
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Tendo como ponto de partida a 
história “Uma Grande Cãofusão” 
vamos todos aprender a respeitar 
o ecossistema, a biodiversidade 
e a sustentabilidade ambiental e 
tornar a cidade de Faro amiga do 
ambiente.

Prevenção em Casa
Viajando pelo mundo das 
histórias, vais conhecer os vários 
perigos domésticos, com o apoio 
de Técnicos da Área da Saúde.

Heróis Ambientais

Tinóni - Saúde da Cabeça
aos Pés

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s

Jardim de Infância (3 aos 5 anos)

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

18 outubro | 22 novembro | 14 dezembro
24 janeiro | 21 fevereiro | 14 março

25 outubro | 29 de novembro | 13 dezembro
31 janeiro | 28 fevereiro | 18 abril | 30 maio

11 outubro | 8 de novembro |
 6 dezembro

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

Horário: às 10H00 e às 14H30

Atividades Anuais 

Água! A Nossa Melhor Amiga
 1º Ciclo

Vamos começar por dar água à 
imaginação, bebendo água da 
torneira, ouvindo uma história, 
b r incando  com poes ia  e  
aprendendo os caminhos que a 
água percorre até chegar às 
nossas torneiras. 

Conceção e realização: BMF | Águas do Algarve



 1º Ciclo

 1º Ciclo

Higiene
Viajando pelo mundo das 
histórias, vais aprender a cuidar 
melhor de ti através de uma 
higiene pessoal correta, com o 
apoio de Técnicos da Área da 
Saúde.

Primeiros Socorros
Viajando pelo mundo das 
histórias, com o apoio de 
Técnicos da área da Saúde, vais 
saber como podes ajudar alguém 
numa situação de urgência. 

10 janeiro | 7 fevereiro 

11 abril | 9 maio  

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 14H30

Horário: às 10H00 e às 14H30



Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

1º Ciclo

Dia Europeu Sem Carros

Contos de Outono 

Dia Mundial de Combate
ao Bullying 

1º Ciclo

22  setembro

Será que um dia sem carros 
muda alguma coisa no ambiente?
Para melhor entenderes vamos 
ter uma acção de sensibilização 
com a Agência Portuguesa do 
Ambiente.

A partir de histórias vem 
descobrir cores e brincar com 
palavras outonais.

Vamos assinalar o dia Mundial 
de Combate ao Bullying com 
uma sessão de esclarecimento 
or ientada pela Psicóloga 
Educacional Daniela Pinto.

durante o mês de novembro

20 outubro

Conceção e realização: BMF |  APA-ARH Algarve 

Conceção e realização: BMF 

Conceção e realização: BMF | Daniela Pinto

Horário: das 10H30 às 14H30

Destaques Mensais

Horário: às 10H00 e às 14H30

Horário: às 10H30 e às 14H30



Jardim de Infância e 1º Ciclo

Histórias Sorridentes 

A atividade será realizada com a 
obra “Dona Cárie, a Intrusa na 
Festa”. Vamos  ensinar sobre os 
riscos que corremos com a 
ingestão abusiva de açúcares, 
falará sobre a cárie dentária e 
reforçará a importância de um 
controle dentário (ida ao 
dentista), para além do incentivo 
à uma alimentação saudável.

3, 10, 17 e 24 novembro | 15 dezembro

5, 12, 19 e 26 janeiro 

2, 9, 16 e 23 fevereiro 

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

Horário: às 10H00 

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

O Inverno do Frederico

Desejos de Natal

Através da história “Frederico”, 
vamos fazer poesia, brincar e 
saltar com as palavras, desde a 
divisão silábica até à escrita.

Tendo como ponto de partida os 
valores a preservar todo o ano, 
vamos utilizar histórias de paz, 
amor e fraternidade para com o 
próximo.

durante o mês de janeiro

durante o mês de dezembro

Conceção e realização: BMF 

Conceção e realização: BMF 

Horário: às 10H00 e às 14H30

Horário: às 10H00 e às 14H30

natal



Há Magia no Carnaval 

A Árvore das Patacas 

Neste carnaval, entre histórias, 
magia e reutilização vais 
continuar a ser amigo do 
ambiente.

Será que existe a árvore das 
Patacas? No Dia Mundial da 
Poesia, da Árvore e da Floresta, 
vem descobrir toda a verdade. 
História poesia e a natureza 
encontram-se na biblioteca.

6, 7, e 8 fevereiro 

21 março 

Conceção e realização: BMF | Fagar

Conceção e realização: BMF 

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

Horário: às 10H00 e 14H30 

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

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

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

Ainda Nada

A partir das histórias com vida, 
vamos explorar o livro, “Ainda 
Nada”, vais descobrir o milagre 
da natureza, trabalhar os 
s e n t i d o s ,  d e s c o b r i r  a  
musicalidade, brincar com 
rimas, adivinhas e lenga lengas.

durante o mês de março

Conceção e realização: BMF 

Horário: às 10H30

livro de histórias



Dia da Liberdade 

Sensilbilização sobre o 
Cyberbullying  

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

Antecipando o dia Nacional de 
S e n s i b i l i z a ç ã o  s o b r e  o  
Cyberbullying (dia 21) com uma 
sessão de esclarecimento 
or ientada pela Psicóloga 
Educacional Daniela Pinto.

Conceção e realização: BMF 

Conceção e realização: BMF | Daniela Pinto

Horário: às 14H30  

Horário: às 10H30 e 14h30  

1º Ciclo e ATL’S

1º Ciclo

durante o mês de abril

19 abril

Jardim de Infância, ATL’S e Ipss’s

Dia Internacional do Livro
Infantil 

E x i s t e m  m u i t o s  l i v r o s  
diferentes; livros alegres, outros 
sérios, outros assustadores, 
existem ainda livros meigos e 
delicados, por isso convidamos-
vos a virem lê-los e ouvir as 
suas palavras.

2 abril

Conceção e realização: BMF 

Horário: às 14H30

livros alegres,

livros sérios,

livros bons e

 maus, etc etc.



Português nas Histórias

No âmbito do dia do autor 
português, 22 de maio, vamos 
p r o m o v e r  o s  a u t o r e s  
portugueses.
Sabias que a sala da hora do 
conto foi pintada por pequenos 
leitores desta biblioteca, com 
base nas histórias de literatura 
infantil portuguesa?
Conceção e realização: BMF 

Horário: às 10H00 e 14H30  

durante o mês de maio

Jardim de Infância, 1.º Ciclo e Ipss’s

1.º Ciclo

Acaba com esta História!

O serviço educativo e a 
escritora Lígia Boldori dão vida 
a uma história que certamente 
já viveste.

1 Junho

Conceção e realização: BMF | Lígia Boldori 

Horário: às 10H00, 11H00, 14H30 e 15H30 

sala da hora 

do conto



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 

pediatria



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

Informações:



museu regional do algarve
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