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AGENTES EDUCATIVOS



 

No início do segundo período do ano letivo de 
2020/2021, professores e alunos foram, mais 
uma vez, postos à prova. Devido à pandemia, 
todas as escolas do país voltaram a fechar, e o 
ensino voltou a fazer-se à distância. Desta vez, 
isto já não foi novidade para a comunidade 
escolar, mas os desafios mantiveram-se e foi 
preciso continuar a reinventar metodologias  
e a adaptar conteúdos ao universo digital. 

Apesar das incertezas, o Gulbenkian 
Descobrir quer continuar presente na vida 
da comunidade escolar no terceiro período, 
disponibilizando agora a programação de abril  
a junho de 2021. 

Como os professores, formadores e outros 
agentes educativos que têm estado na linha da 
frente da reinvenção de metodologias, adaptando 
conteúdos e aulas à atual conjuntura, o Descobrir 
continuará a contribuir para esta reinvenção. 
Mantemos assim uma programação em três 
frentes de intervenção, com atividades presenciais, 
além-portas e digitais. Desde já, estamos 
investidos na retoma das atividades presenciais, 
com programação no Jardim, no Museu e na 
Música, a fim de que os alunos possam vivenciar 
fisicamente o património material e imaterial da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Estamos cientes 
das limitações que a pandemia nos impõe, mas 
não deixaremos de apresentar propostas, pois 
queremos participar do quotidiano dos alunos  
e dos professores, mantendo viva esta relação 
entre a escola e a Fundação. 

Aos professores que nos queiram visitar 
presencialmente, pedimos que estejam atentos 
ao nosso regresso e, quando for possível, que 
façam as marcações junto da nossa equipa, 
informando-se dos procedimentos e regras  
pelos quais nos iremos reger. Não deixem  
de nos visitar logo que possível! 

De abril a junho, vamos manter as atividades 
além-portas. No entanto, deixamos a nota  
de que estas atividades estarão de volta quando 
as escolas reabrirem e estiverem reunidas todas 
as condições para o seu regresso. Relembramos 
que as atividades além-portas possibilitam que 

uma equipa de mediadores se desloque às escolas 
e ponha em prática, nas salas de aula e nos 
pátios ou recreios, alguns processos criativos e 
artísticos baseados nas atividades presenciais que 
se costumam realizar nos espaços da Fundação.

Também iremos manter as atividades digitais, 
com vídeos e tutoriais que funcionam como 
recursos complementares a algumas disciplinas 
e conteúdos do currículo escolar. Além destes 
recursos digitais, mantemos as visitas online, por 
intermédio de plataformas de videoconferência. 
Nestas visitas, um mediador modera uma 
conversa com os alunos, dinamizando uma 
aula à distância com recurso às metodologias 
participativas e questionadoras que caracterizam 
as nossas visitas presenciais. 

Na senda da reinvenção, também criámos 
dois kits que os professores podem encomendar 
e que serão enviados por correio para as suas 
escolas. O kit a que chamámos «A vida nas 
árvores» foi pensado para o pré-escolar, e através 
dele convidamos professores e alunos a embarcar 
numa viagem imaginada à vida de uma árvore 
do Jardim Gulbenkian. Por seu turno,  
«A árvore» é um kit que se destina a grupos  
com necessidades educativas específicas, 
oferecendo dinâmicas para investigar os ciclos  
da natureza a partir da observação de uma 
árvore e das suas transformações. Os kits 
e incluem vários materiais, que permitirão 
desenvolver projetos com os alunos, nos pátios, 
recreios e jardins da escola. 

Os professores não estão esquecidos. Para 
este trimestre planeámos três cursos presenciais 
(p. 85) que vão explorar e privilegiar o ar livre 
e a natureza. Também estão pensadas visitas 
pedagógicas presenciais ou digitais (p. 88). E para 
professores, educadores ou técnicos que trabalhem 
com pessoas com necessidades educativas 
específicas, preparámos um fórum digital  
para partilha e criação de conteúdos (p. 87).  

Esperamos poder ver-vos em breve! Mas, 
se não nos virmos, não deixem de nos visitar 
virtualmente. 

Bom terceiro período! 
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ATIVIDADES PRESENCIAIS 
NA FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN

PRÉ-ESCOLAR

ARTE  

MOV IMENTO 

NATURE Z A

V IS I TA -OFIC INA

Um jardim para 
descobrir
10

CORPO  

MOV IMENTO  

MÚS ICA 

SOM

V IS ITA MUS ICAL

Cinco sentidos  
e cinco estações
10

V IS I TA MUS ICAL

Cores de todas  
as formas
11

V IS I TA MUS ICAL

Orquestrália
11

PENSA MENTO CR ÍT ICO 

E CR IAT IVO

V IS I TA -JOGO

Viagens 
extraordinárias
11

1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE 

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

V IS I TA -OFIC INA 

Biodiversidade  
no Jardim: a fauna 
e a flora
12

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros para 
procurar no Jardim
12

B IOGR AF IA 

C IDADANIA 

COLEC IONISMO 

H ISTÓR IA 

IDENT IDADE

V IS I TA OR IENTADA

Nos bolsos do 
colecionador
13

CORPO  

MOV IMENTO 

MÚS ICA 

SOM

V IS ITA MUS ICAL

Eu, compositor?!?
13

V IS I TA MUS ICAL

Ouvidos pensantes
13

V IS I TA MUS ICAL

Uma história,  
dez portas
14

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens
no Jardim 
Gulbenkian
14
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2º CICLO  
(5º, 6º)

ARTE  

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros para 
procurar no Jardim
16

CIDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO 

V IS I TA OR IENTADA

Entre lugares,  
entre culturas:  
uma visita
16

V IS I TA OR IENTADA E DEBATE

Entre lugares,  
entre culturas:  
um debate
17

CORPO  

MOV IMENTO 

MÚS ICA 

SOM

V IS ITA MUS ICAL

Eu, compositor?!?
17

V IS I TA MUS ICAL

Ouvidos pensantes
17

V IS I TA MUS ICAL

Uma história,  
dez portas
18

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens
no Jardim 
Gulbenkian
18

3º CICLO  
(7º, 8º, 9º)

ARTE 

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros para 
procurar no Jardim
19

CIDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO 

V IS I TA OR IENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
20

CIÊNCIA 

H ISTÓR IA  

NATURE Z A 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA

Bem-vindos  
ao Jardim!
20

CORPO 

MOV IMENTO 

MÚS ICA  

SOM

V IS ITA MUS ICAL

Eu, compositor?!?
20

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens
no Jardim 
Gulbenkian
21
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ENSINO 
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º)  
E PROFISSIONAL

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian e 
a arquitetura 
moderna em 
Portugal
23

V IS I TA OR IENTADA

Projetar o paraíso: 
visita ao Jardim 
Gulbenkian
23

ARTE  

B IODIVERS IDADE  

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros para 
procurar no Jardim
24

B IOGR AF IA 

C IDADANIA 

H ISTÓR IA 

IDENT IDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian: um 
homem entre 
o Oriente e o 
Ocidente
24

CIDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA  

E RECURSOS EDUCAT IVOS 

Aqui eu conto! 
Visita em 3 tempos
25

CIÊNCIA 

H ISTÓR IA  

NATURE Z A 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA

Bem-vindos  
ao Jardim!
25

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
26

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou  
Edifício Gulbenkian: 
uma visita à 
medida
26

ENSINO  
SUPERIOR

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian
28

V IS I TA OR IENTADA

O Jardim 
Gulbenkian
28

B IOGR AF IA 

C IDADANIA 

H ISTÓR IA 

IDENT IDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem  
entre o Oriente  
e o Ocidente
28

CIDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA  

E RECURSOS EDUCAT IVOS 

Aqui eu conto! 
Visita em 3 tempos
29

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens
no Jardim 
Gulbenkian
30
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PENSA MENTO CR ÍT ICO 

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA

Exposições 
temporárias
30

V IS I TA À MEDIDA 

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou  
Edifício Gulbenkian: 
uma visita à 
medida
31

V IS I TA PEDAGÓGICA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim Gulbenkian: 
uma visita 
pedagógica
31

ACADEMIAS E 
UNIVERSIDADES 
SENIORES 

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian
32

V IS I TA OR IENTADA

O Jardim 
Gulbenkian
32

B IOGR AF IA 

C IDADANIA 

H ISTÓR IA 

IDENT IDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem  
entre o Oriente  
e o Ocidente 
32

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA OR IENTADA

Exposições 
temporárias
33

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou  
Edifício Gulbenkian: 
uma visita à 
medida
33

NECESSIDADES  
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS 
(ENSINO 
INTEGRADO E 
ENSINO ESPECIAL)

V IS ITA -OFIC INA

O mundo  
no Jardim
34

NOTA: AS LOTAÇÕES SER ÃO 

A JUSTADAS EM FUNÇÃO DA 

E VOLUÇÃO EP IDEMIOLÓGICA  

E DE ACORDO COM AS 

D IRETR IZES DA D IREÇÃO-GER AL 

DA SAÚDE. VER CONDIÇÕES  

DE ACESSO EM GULBENK IAN.P T.
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PRÉ-ESCOLAR

ARTE  

MOVIMENTO 

NATUREZA

V IS I TA -OFIC INA

Um jardim para 
descobrir
ABR– JUN / QUI, SE X

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:0 0 / 90 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

META MORFOSES, OBSERVAÇÃO, 

SENT IDOS

É possível observar um jardim 
de muitas maneiras, contem-
plando todo o conjunto ou 
espreitando as coisas mais 
pequeninas. Podemos olhar  
para uma árvore, que, de tão 
grande, nos parece chegar  
ao céu, ou para uma semente,  
que, apesar de minúscula, 
guarda a promessa de uma 
nova planta. Esta flor… será 
que se vai transformar num 
fruto?  
E as raízes, que bem escondi-
das estão debaixo dos nossos 
pés! Além de tudo isto, temos 
as cores, os cheiros, os sons 
e os sabores… Um incrível 
mundo vegetal que não está 
isolado  e que, juntamente 
com a terra, a água, o ar, o 
sol e os animais, forma um 
todo maravilhoso que mais 
parece uma orquestra afinada. 

E nós, pequenos explora-
dores, fazemos parte dela! 
E como cada explorador é 
um artista, no final levamos 
para a escola o resultado 
das nossas descobertas.

Conceção e orientação:  
Ana Manta, Susana Varatojo

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas. 

CORPO  

MOVIMENTO  

MÚSICA 

SOM

V IS I TA MUS ICAL

Cinco sentidos  
e cinco estações
ABR– JUN / TER , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

3 – 5 ANOS

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

E se num só dia pudéssemos 
passar por todas as estações 
do ano? Através dos cinco 
sentidos, vamos descobrir as 
«quatro estações» de Vivaldi 
e de Piazzolla. Mas… e se 
inventássemos mais uma?

Conceção e orientação: 
Carolina Gaspar



11 AT IV IDADES PRESENCIA IS

V IS I TA MUS ICAL

Cores de todas 
as formas
ABR– JUN / TER , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

3 – 5 ANOS

PAL AVR AS -CHAVE: CORES, 

CR IAT IV IDADE, E XPLOR AÇÃO 

SONOR A , FOR M AS 

GEOMÉTR ICAS, MÚS ICA

E se as figuras geométri-
cas ganhassem vida e nos 
contassem uma história? E se 
as cores se juntarem também? 
Vamos descobrir instrumen-
tos de várias formas e cores, 
numa história divertida de 
figuras geométricas musicais.

Conceção e orientação: 
Carolina Gaspar

V IS I TA MUS ICAL

Orquestrália
ABR– JUN / TER , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO 

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

3 – 5 ANOS

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SENSOR IAL E 

SONOR A

Nesta história, Guga, uma 
grande tartaruga, vai viver 
para Orquestrália. Mas, para 
lá chegar, terá de descobrir 
instrumentos de diferentes 
formas, cores e sons. Porque 
andará em fuga a tartaruga 
Guga, que não para de tocar?

Conceção e orientação: 
Carolina Gaspar

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA -JOGO

Viagens 
extraordinárias
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:0 0 –17:30 / 45 – 60 M IN / 1,5€

3 – 4 ANOS 

PAL AVR AS -CHAVE: DESCOBERTA , 

E XPER IÊNCIA , MEMÓR IA , V IAGEM

Vamos de viagem. O que 
levamos na bagagem? Olhos 
atentos à Arte, que ela está 
por toda a parte. Qualquer 
ida a um museu é uma viagem 
extraordinária de descoberta. 
E quando esta viagem se faz 
pela primeira vez, tudo parece 
novo e ainda mais estimu-
lante, deixando memórias 
fortes e inesquecíveis. 
Esta visita-jogo, feita de mala 
na mão, precisa de um pas-
saporte especial, onde todos 
têm uma palavra a registar!

Conceção e orientação:  
Ana Marreneca, Maria de Fátima 
Menezes, Maria Remédio, Mariana 
Abreu, Rita Cortez Pinto, Susana 

Quaresma, Whassysa Neves

PRÉ-ESCOL AR
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1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA

V IS I TA -OFIC INA 

Biodiversidade 
no Jardim: a 
fauna e a flora
ABR– JUN / SEG, TER , QUA , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:0 0 / 2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: 

B IODIVERS IDADE LOCAL, FAUNA , 

FLOR A , HAB ITAT S

Se investigarmos com atenção, 
de longe e de perto, começa-
remos a perceber as relações 
entre os seres vivos e os habitats 
do Jardim Gulbenkian, onde 
já se identificaram mais de 
200 espécies de plantas, 
vários cogumelos (pequenos e 
grandes), mais de 40 espécies 
de aves, diversos anfíbios 
e répteis, para não falar de 
insetos! Cada um tem as suas 
preferências: em alimenta-
ção, lugar para viver e vizi-
nhança. Nesta visita-oficina, 
vamos apurar os sentidos e 
registar, recolher, desenhar, 
catalogar, desvendar os 
segredos do mundo natural.

Conceção e orientação:  
Ana Pêgo, Vanda Vilel

V I S I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros 
para procurar 
no Jardim
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

HOR ÁR IO DE FUNCIONA MENTO 

DA LOJA ED IF ÍC IO SEDE*

DUR AÇÃO RECOMENDADA  

2 HOR AS

MÍN. 2 — M Á X . 1 TUR M A* 

NÃO REQUER M ARCAÇÃO  

3€ POR DESDOBR ÁVEL (30% DE 

DESCONTO PAR A PROFESSORES 

QUE ADQUIR IREM ENTRE  

2 E 10 E XEMPL ARES)

PAL AVR AS -CHAVE: AVES , 

B IODIVERS IDADE, JARD IM, 

PL ANTAS, REGISTO

O Jardim Gulbenkian, tal 
como todos os jardins, é um 
mundo imenso de plantas, 
animais, fungos e outros  
seres vivos, que se combatem 
e entreajudam ao longo do 
ano. Vivem por aqui mais  
de 200 espécies de plantas, 
mais de 40 aves diferentes  
e inúmeros insetos, incluindo 
borboletas, libélulas e libe-
linhas, cigarras e abelhas. 
Mas também fungos, 
líquenes, répteis e anfíbios. 
Este jogo desafia-nos a 
descobrir 50 espécies de 
elementos naturais no Jardim 
e a registar, com uma cruz, o 
que conseguirmos encontrar. 

Depois é só contar as coisas 
registadas e saber onde se 
encontram na escala natura-
lista do Jardim Gulbenkian. 
Também podemos registar as 
observações através de foto-
grafia e desenho, ou ainda 
gravar sons da natureza ou 
apanhar bolotas do chão. 

Conceção: Wilder/FCG

Nota: O professor deverá dividir  
a turma em equipas. Cada equipa 
deverá possuir um desdobrável e 
realizar o desafio no tempo definido 
pelo professor. O professor deverá 
também definir com as equipas as 
formas de registo dos elementos 
encontrados. No final do tempo,  
as equipas comparam a pontuação 
obtida e elegem a equipa vencedora. 

* Os desdobráveis com o jogo 
devem ser adquiridos na loja do 
Edifício Sede (dias úteis das 10:00 
às 18:00; encerra ao domingo). 

1º C ICLO
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BIOGR AFIA 

C IDADANIA 

COLEC IONISMO  

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

V IS I TA OR IENTADA

Nos bolsos do 
colecionador
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 60 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: B IOGR AF IA , 

MEMÓR IAS , COLEÇÃO 

O Sr. Gulbenkian começou 
a colecionar aos 14 anos, 
e muitas são as pistas que 
nos deixou sobre este gosto 
de colecionar. Conheceu 
muitos e muitas artistas, com 
tanto para contar!… No seu 
colete encontramos objetos 
e memórias e um mundo de 
histórias! Nesta visita, explo-
ramos as memórias esquecidas 
nos bolsos de um seu antigo 
colete, como forma de melhor 
conhecermos alguns dos 
artistas da sua ampla coleção, 
que viaja entre o Ocidente e 
o Oriente: as suas biografias, 
ideias, técnicas, inspira-
ções e contexto artístico.

Conceção e orientação:  
Carla Rebelo, Cristina Campos, 
Maria de Fátima Menezes, Mariana 
Abreu, Rita Cortez Pinto, Rita Luiz

CORPO  

MOVIMENTO 

MÚSICA 

SOM

V IS I TA MUS ICAL

Eu, 
compositor?!?
ABR– JUN / QUA

EDIF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 90 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

Os participantes são convi-
dados a explorar os mecanis-
mos da criatividade musical 
compondo para a sua própria 
orquestra. Vamos ser compo-
sitores e explorar diferentes 
técnicas para a invenção 
musical. A nossa inspiração 
vai ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e 
as novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade e 
duração) e combiná-las para 
darem origem a novas ideias. 
Vão nascer texturas sonoras, 
melodias, ritmos e harmonias, 
que serão os ingredientes 
que os compositores recém-
-chegados vão utilizar para 
dar vida à nova música.

Conceção e orientação: Nuno Cintrão

V IS I TA MUS ICAL

Ouvidos 
pensantes
ABR– JUN / QUA

EDIF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

ESCUTA , MÚS ICA , OUV IR , RU ÍDO, 

S I LÊNCIO, SOM 

Será que ouvimos tão bem 
como pensamos? Esta é a 
pergunta a que tentaremos 
responder ao longo desta 
visita musical. Vamos apurar 
a nossa escuta, descobrindo 
os sons e a música que estão 
à nossa volta e de que não nos 
apercebemos. Serão vários os 
desafios sonoros e musicais 
que os participantes terão de 
superar para se tornarem ver-
dadeiros «ouvidos pensantes».

Conceção e orientação: Nuno Cintrão

1º C ICLO



14 AT IV IDADES PRESENCIA IS

V IS I TA MUS ICAL 

Uma história, 
dez portas
ABR– JUN / TER , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

Nesta história que vamos 
viver, em cada porta escon-
de-se um quadro, em cada 
quadro está um instrumento, 
em cada instrumento somos 
transportados para um local. 
A música Quadros de Uma 
Exposição, de Mussorgsky, vai 
guiar-nos neste passeio, em 
que encontraremos diferentes 
desafios e sonoridades, para 
descobrir o segredo que se 
esconde atrás da última porta.

Conceção e orientação: 
Carolina Gaspar

MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS   

JARD IM 

10:0 0 –17:30

2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 
cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 

pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado. 

1º C ICLO
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2º CICLO  
(5º, 6º)

ARTE  

B IODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros 
para procurar 
no Jardim
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

HOR ÁR IO DE FUNCIONA MENTO 

DA LOJA ED IF ÍC IO SEDE*

DUR AÇÃO RECOMENDADA  

2 HOR AS 

M ÍN. 2 — M Á X . 1 TUR M A* 

NÃO REQUER M ARCAÇÃO  

3€ POR DESDOBR ÁVEL (30% DE 

DESCONTO PAR A PROFESSORES 

QUE ADQUIR IREM ENTRE  

2 E 10 E XEMPL ARES)

PAL AVR AS -CHAVE: AVES , 

B IODIVERS IDADE, JARD IM, 

PL ANTAS, REGISTO

O Jardim Gulbenkian, tal 
como todos os jardins, é um 
mundo imenso de plantas, 
animais, fungos e outros 
seres vivos, que se combatem 
e entreajudam ao longo do 
ano. Vivem por aqui mais 
de 200 espécies de plantas, 
mais de 40 aves diferentes e 
inúmeros insetos, incluindo 
borboletas, libélulas e libe-
linhas, cigarras e abelhas. 
Mas também fungos, 
líquenes, répteis e anfíbios. 
Este jogo desafia-nos  
a descobrir 50 espécies  
de elementos naturais no 
Jardim e a registar, com 
uma cruz, o que conseguir-
mos encontrar. Depois é só 

contar as coisas registadas 
e saber onde se encontram 
na escala naturalista do 
Jardim Gulbenkian. Também 
podemos registar as obser-
vações através de fotogra-
fia e desenho, ou ainda 
gravar sons da natureza ou 
apanhar bolotas do chão. 

Conceção: Wilder/FCG

Nota: O professor deverá dividir  
a turma em equipas. Cada equipa 
deverá possuir um desdobrável e 
realizar o desafio no tempo definido 
pelo professor. O professor deverá 
também definir com as equipas as 
formas de registo dos elementos 
encontrados. No final do tempo,  
as equipas comparam a pontuação 
obtida e elegem a equipa vencedora. 

* Os desdobráveis com o jogo 
devem ser adquiridos na loja do 
Edifício Sede (dias úteis das 10:00 
às 18:00; encerra ao domingo). 

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO 

V IS I TA OR IENTADA

Entre lugares, 
entre culturas: 
uma visita
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, V IAGEM 

Será possível dar a volta 
ao mundo numa coleção? 
Viajar por diferentes con-
tinentes no espaço de um 
museu? Conhecer gentes 
distantes e culturas diversas?
Amuletos do Egito, tapetes 
da Pérsia, caixas de laca do 
Japão, dragões chineses, 
mobiliário de palácios 
franceses… Muitas são as 
origens dos objetos da coleção 
de Calouste Gulbenkian. 
Assim é também esta visita: 
uma viagem do Oriente ao 
Ocidente, da Antiguidade 
ao século xx, entre lugares e 
entre tempos, num percurso 
por diferentes culturas, 
levantando muitas questões 
para conversar e debater.

Conceção e orientação:  
Cristina Campos, Filipa Santos,  
Mariana Abreu, Raquel Feliciano,  
Ricardo Mendes

2º C ICLO
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V IS I TA OR IENTADA E DEBATE

Entre lugares, 
entre culturas: 
um debate
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS , 

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 2€

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, REFUGIADOS, 

V IAGEM 

Considerando a riqueza 
intercultural da Coleção e 
o poder que os museus têm 
para se tornarem espaços 
de discussão, reflexão e 
construção de comunida-
des mais fortes e inclusivas, 
convidamos as turmas a 
completarem a visita «Entre 
lugares, entre culturas» com 
um debate/sessão de pensa-
mento, onde todos poderemos 
refletir em conjunto sobre o 
mundo que temos e o mundo 
que queremos construir. 

Conceção e orientação: 
Joana simões Piedade, Raquel 
Feliciano, Ricardo Mendes

CORPO 

MOVIMENTO 

MÚSICA 

SOM

V IS I TA MUS ICAL

Eu, 
compositor?!?
ABR– JUN / QUA

EDIF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 90 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

Os participantes são convi-
dados a explorar os mecanis-
mos da criatividade musical 
compondo para a sua própria 
orquestra. Vamos ser compo-
sitores e explorar diferentes 
técnicas para a invenção 
musical. A nossa inspiração 
vai ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e 
as novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade e 
duração) e combiná-las para 
darem origem a novas ideias. 
Vão nascer texturas sonoras, 
melodias, ritmos e harmonias, 
que serão os ingredientes 
que os compositores recém-
-chegados vão utilizar para 
dar vida à nova música.

Conceção e orientação: Nuno Cintrão

V IS I TA MUS ICAL

Ouvidos 
pensantes
ABR– JUN / QUA

EDIF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:0 0 / 50 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

ESCUTA , MÚS ICA , OUV IR , RU ÍDO, 

S I LÊNCIO, SOM 

Será que ouvimos tão bem 
como pensamos? Esta é a 
pergunta a que tentaremos 
responder ao longo desta 
visita musical. Vamos apurar 
a nossa escuta, descobrindo 
os sons e a música que estão 
à nossa volta e de que não nos 
apercebemos. Serão vários os 
desafios sonoros e musicais 
que os participantes terão de 
superar para se tornarem ver-
dadeiros «ouvidos pensantes».

Conceção e orientação: Nuno Cintrão

2º C ICLO
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V IS I TA MUS ICAL 

Uma história, 
dez portas
ABR– JUN / TER , QUI

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A DO CORO

10:10 / 50 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

Nesta história que vamos 
viver, em cada porta escon-
de-se um quadro, em cada 
quadro está um instrumento, 
em cada instrumento somos 
transportados para um local. 
A música Quadros de Uma 
Exposição, de Mussorgsky, vai 
guiar-nos neste passeio, em 
que encontraremos diferentes 
desafios e sonoridades, para 
descobrir o segredo que se 
esconde atrás da última porta.

Conceção e orientação: 
Carolina Gaspar

MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

JARD IM 

10:0 0 –17:30

2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 
cianotipia de Anna Atkins, 

estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado. 

2 º C ICLO
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3º CICLO  
(7º, 8º, 9º)

ARTE 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros 
para procurar 
no Jardim
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

HOR ÁR IO DE FUNCIONA MENTO 

DA LOJA ED IF ÍC IO SEDE*

JARD IM / LOJA ED IF ÍC IO SEDE

DUR AÇÃO RECOMENDADA  

2 HOR AS

MÍN. 2 — M Á X . 1 TUR M A* 

NÃO REQUER M ARCAÇÃO  

3€ POR DESDOBR ÁVEL (30% DE 

DESCONTO PAR A PROFESSORES 

QUE ADQUIR IREM ENTRE  

2 E 10 E XEMPL ARES)

PAL AVR AS -CHAVE: AVES , 

B IODIVERS IDADE, JARD IM, 

PL ANTAS, REGISTO

O Jardim Gulbenkian, tal 
como todos os jardins, é um 
mundo imenso de plantas, 
animais, fungos e outros  
seres vivos, que se combatem 
e entreajudam ao longo do 
ano. Vivem por aqui mais  
de 200 espécies de plantas,  
mais de 40 aves diferentes e 
inúmeros insetos, incluindo 
borboletas, libélulas e libe-
linhas, cigarras e abelhas. 
Mas também fungos, 
líquenes, répteis e anfíbios. 

Este jogo desafia-nos  
a descobrir 50 espécies  
de elementos naturais  
no Jardim e a registar, com 
uma cruz, o que conseguir-
mos encontrar.  
Depois é só contar as coisas 
registadas e saber onde se 
encontram na escala natura-
lista do Jardim Gulbenkian. 
Também podemos registar 
as observações através de 
fotografia e desenho, ou ainda 
gravar sons da natureza ou 
apanhar bolotas do chão. 

Conceção: Wilder/FCG

Nota: O professor deverá dividir  
a turma em equipas. Cada equipa 
deverá possuir um desdobrável e 
realizar o desafio no tempo definido 
pelo professor. O professor deverá 
também definir com as equipas  
as formas de registo dos elementos 
encontrados. No final do tempo,  
as equipas comparam a pontuação 
obtida e elegem a equipa vencedora. 

* Os desdobráveis com o jogo 
devem ser adquiridos na loja do 
Edifício Sede (dias úteis das 10:00 
às 18:00; encerra ao domingo). 

3 º C ICLO
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C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA OR IENTADA

Olhar, ver, 
interpretar
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CONTE X TO, 

CULTUR A V ISUAL, PERCEÇÃO, 

SENT IDO CR ÍT ICO

Como vemos e o que vemos 
realmente? Olhar e ver 
significarão exatamente 
a mesma coisa? Haverá 
olhares que não envolvam 
o pensamento? Como 
lemos uma obra de arte?
A partir de uma seleção de 
obras da coleção do Museu, 
esta visita incide sobre o  
olhar e a perceção, convi-
dando os alunos a aprender 
e a descobrir mais sobre o 
veem, discutindo, obser-
vando, exercitando a leitura 
e a interpretação dos objetos 
artísticos com base em dife-
rentes fontes e perspetivas.

Conceção e orientação:  
Ana Marreneca, Cristina Campos, 
Raquel Feliciano, Rita Luiz, 
Sara Inácio, Sofia Cabrita

C IÊNC IA 

HISTÓRIA  

NATUREZA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA OR IENTADA

Bem-vindos  
ao Jardim!
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: JARD IM, 

H ISTÓR IA , PA ISAGEM, 

PATR IMÓNIO, PROJETO

O que nos pode contar um 
jardim? As histórias, os 
segredos, as técnicas e as 
ideias que constroem um 
lugar podem ser contados 
pelo próprio lugar. À nossa 
volta, há várias pistas, mais 
ou menos evidentes, sobre as 
características que tornam 
este jardim o lugar encantador 
e singular que, em conjunto 
com o Edifício Sede e o 
Museu, integra a lista  
dos monumentos nacionais. 
Esta visita convida os alunos  
a acender a sua curiosidade,  
o seu espírito de detetive e 
o seu sentido crítico, incen-
tivando-os a descobrir, 
num ambiente de reflexão e 
partilha coletiva, as histórias 
que o Jardim tem para contar. 

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

CORPO 

MOVIMENTO 

MÚSICA 

SOM

V IS I TA MUS ICAL

Eu, 
compositor?!?
ABR– JUN / QUA

EDIF ÍC IO SEDE —  

SAL A DO CORO

10:0 0 / 90 M IN / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAT IV IDADE, 

E XPLOR AÇÃO SONOR A , MÚS ICA

Os participantes são convi-
dados a explorar os mecanis-
mos da criatividade musical 
compondo para a sua própria 
orquestra. Vamos ser compo-
sitores e explorar diferentes 
técnicas para a invenção 
musical. A nossa inspiração 
vai ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e 
as novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade e 
duração) e combiná-las para 
darem origem a novas ideias. 
Vão nascer texturas sonoras, 
melodias, ritmos e harmonias, 
que serão os ingredientes 
que os compositores recém-
-chegados vão utilizar para 
dar vida à nova música.

Conceção e orientação: Nuno Cintrão

3º C ICLO
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MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS  

10:0 0 –17:30

JARD IM 

2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referência 

histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 
cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado. 

3 º C ICLO
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ENSINO 
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º) E 
PROFISSIONAL 

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian e 
a arquitetura 
moderna em 
Portugal
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

MOV IMENTO MODERNO, 

PROJETO

A convicção de que a arqui-
tetura tem uma missão 
social e pode gerar felici-
dade é uma característica 
comum aos arquitetos do 
movimento moderno. 
«Uma arquitetura com uma 
certa vida» foi, segundo as 
palavras de Ruy d’Athouguia,  
a ideia que inspirou a 
equipa de arquitetos que 
concebeu este edifício. 
Datando de 1969, o conjunto 
Sede, Museu e Jardim 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian é um dos mais 
importantes marcos da arqui-
tetura moderna em Portugal. 

Patenteando uma invulgar 
qualidade construtiva e utili-
zando técnicas de construção 
vanguardistas, esta obra é 
paradigmática também de 
uma perfeita colaboração 
profissional entre a arquite-
tura e a arquitetura paisagista. 
Esta visita, percorrendo zonas 
do edifício que ilustram a 
inovação das soluções cons-
trutivas e espaciais, revela os 
segredos de um edifício único 
e inspirador, símbolo de uma 
ideia de utopia possível.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

V IS I TA OR IENTADA

Projetar o 
paraíso: visita 
ao Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A 

PA ISAGISTA , CULTUR A , 

PA ISAGEM, PROJETO

Será um jardim uma obra 
de arte, ou uma obra da 
natureza? Como é projetar 
uma obra que, pressupondo 
um trabalho de equipa com a 
natureza, obedece às leis da 
vida como qualquer ser vivo? 
O que queremos criar quando 
projetamos um jardim?
Esta visita analisa o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto. 
Um jardim concebido em 
relação quase híbrida com 
os edifícios da Fundação, 
que obedece deliberada-
mente às lógicas da paisagem 
portuguesa e nasce de 
uma clara ideia de paraíso 
na cultura portuguesa.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas. 

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL



24 AT IV IDADES PRESENCIA IS

ARTE  

B IODIVERSIDADE  

MATEMÁTICA 

NATUREZA

V IS I TA -JOGO L IVRE  

(SEM MEDIADOR)

50 tesouros 
para procurar 
no Jardim
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

HOR ÁR IO DE FUNCIONA MENTO 

DA LOJA ED IF ÍC IO SEDE*

DUR AÇÃO RECOMENDADA  

2 HOR AS

MÍN. 2 — M Á X . 1 TUR M A* 

NÃO REQUER M ARCAÇÃO  

3€ POR DESDOBR ÁVEL (30% DE 

DESCONTO PAR A PROFESSORES 

QUE ADQUIR IREM ENTRE  

2 E 10 E XEMPL ARES)

PAL AVR AS -CHAVE: AVES , 

B IODIVERS IDADE, JARD IM, 

PL ANTAS, REGISTO

O Jardim Gulbenkian, tal 
como todos os jardins, é um 
mundo imenso de plantas, 
animais, fungos e outros 
seres vivos, que se combatem 
e entreajudam ao longo do 
ano. Vivem por aqui mais 
de 200 espécies de plantas,  
mais de 40 aves diferentes e 
inúmeros insetos, incluindo 
borboletas, libélulas e libe-
linhas, cigarras e abelhas. 
Mas também fungos, 
líquenes, répteis e anfíbios. 
Este jogo desafia-nos a 
descobrir 50 espécies de 
elementos naturais no Jardim 
e a registar, com uma cruz,  
o que conseguirmos 
encontrar. Depois é só 
contar as coisas registadas 
e saber onde se encontram 
na escala naturalista do 
Jardim Gulbenkian. Também 

podemos registar as obser-
vações através de fotogra-
fia e desenho, ou ainda 
gravar sons da natureza ou 
apanhar bolotas do chão. 

Conceção: Wilder/FCG

Nota: O professor deverá dividir  
a turma em equipas. Cada equipa 
deverá possuir um desdobrável e 
realizar o desafio no tempo definido 
pelo professor. O professor deverá 
também definir com as equipas  
as formas de registo dos elementos 
encontrados. No final do tempo,  
as equipas comparam a pontuação 
obtida e elegem a equipa vencedora. 

* Os desdobráveis com o jogo 
devem ser adquiridos na loja do 
Edifício Sede (dias úteis das 10:00 
às 18:00; encerra ao domingo). 

BIOGR AFIA 

C IDADANIA 

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem 
entre o Oriente 
e o Ocidente
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN 

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: 

COLEC IONISMO, IDENT IDADE, 

M IGR AÇÃO

Calouste Gulbenkian nasceu 
perto de Istambul, estudou em 
França e em Inglaterra, e passou 
os últimos anos da sua vida em 
Lisboa. Engenheiro, diplomata, 
homem de negócios e colecio-
nador, ao longo da vida reuniu 
peças do Oriente e do Ocidente, 
da Antiguidade ao início do 
século xx, numa coleção que 
nos permite atravessar culturas 
e tempos, fazer pontes e levantar 
questões que também refletem 
os nossos dias. Esta visita 
propõe uma viagem intercul-
tural pela Coleção através de 
uma seleção de obras, desa-
fiando a um olhar de desco-
berta e a leituras cruzadas.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Hugo Barata, Margarida 
Carmona Rodrigues, Ricardo Mendes

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL



25 AT IV IDADES PRESENCIA IS

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO 

V IS I TA OR IENTADA E RECURSOS 

EDUCAT IVOS PAR A PROFESSORES

Aqui eu conto! 
Visita em  
3 tempos
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 60 M IN

GR ATU ITO (M ARCAÇÃO E 

DOWNLOAD  DE RECURSOS)

PAL AVR AS -CHAVE: 

APRENDIZ AGEM DO PORTUGUÊS 

L ÍNGUA NÃO M ATERNA

Visita-jogo que promove a 
aprendizagem da língua por-
tuguesa para estrangeiros em 
contexto de museu, cruzando 
as ideias-chave das obras de 
arte com os saberes e contextos 
identitários dos participantes.  
A aprendizagem da língua 
é estimulada pela discussão 
em torno de conceitos como 
«arte» e «liberdade», «cultura» 
e «identidade», através do uso 
de cartas de palavras e meto-
dologias de jogo teatral. 
«Aqui eu conto!» é uma visita 
desenhada em três tempos:  
1º- tempo — aula pré-visita,  
com recursos pedagógicos 
enviados ao professor;  
2º- tempo — visita-jogo ao 
Museu, dinamizada por 
um mediador da equipa 
educativa; e 3º- tempo — aula 
pós-visita, com sugestões 
de exercícios fornecidos ao 
professor para sistematizar a 
aprendizagem no Museu. 
Os três tempos desta visita 
são obrigatórios e sequenciais. 

Por conseguinte, os recursos 
pedagógicos serão enviados 
após marcação, e a visita 
presencial não dispensa a 
realização do 1º- tempo. Se 
o professor necessitar de 
esclarecer dúvidas, é possível 
marcar uma conversa pre-
viamente por telefone ou 
através de plataforma online. 
O professor dispõe ainda 
de um caderno com mais 
metodologias, que poderá 
consultar em Gulbenkian.pt.

Conceção: Diana Pereira, Emma 
Andreetti, Isabel Galvão, Sofia Cabrita 
Orientação: Diana Pereira, 
Sofia Cabrita

Nota: A visita está pensada para alunos 
de Português Língua Estrangeira  
e Português Língua Não Materna,  
e para ser acessível a diferentes  
níveis de aprendizagem da língua.  
O professor deve caracterizar o 
perfil dos participantes na altura 
da marcação. Todo o material de 
comunicação está em português,  
e a visita é feita em português, com o 
mínimo recurso possível a uma língua 
de transição (inglês, francês, espanhol). 

C IÊNC IA 

HISTÓRIA 

NATUREZA 

PENSA MENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO

V IS I TA OR IENTADA

Bem-vindos  
ao Jardim!
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: JARD IM, 

H ISTÓR IA , PA ISAGEM, 

PATR IMÓNIO, PROJETO

O que nos pode contar um 
jardim? As histórias, os 
segredos, as técnicas e as ideias 
que constroem um lugar podem 
ser contados pelo próprio lugar. 
À nossa volta, há várias pistas, 
mais ou menos evidentes, sobre 
as características que tornam 
este jardim o lugar encantador 
e singular que, em conjunto 
com o Edifício Sede e o Museu, 
integra a lista dos monumentos 
nacionais. Esta visita convida 
os alunos a acender a sua 
curiosidade, o seu espírito de 
detetive e o seu sentido crítico, 
incentivando-os a descobrir, 
num ambiente de reflexão e 
partilha coletiva, as histórias 
que o Jardim tem para contar. 

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas.  
A lotação será ajustada em  
função da evolução da situação 
epidemiológica, e de acordo com as 
diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL
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MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS   

10:0 0 –17:30

JARD IM 

2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 

cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado. 

VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou 
Edifício 
Gulbenkian: 
uma visita  
à medida
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 2€ 

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

PA ISAGEM, PATR IMÓNIO, 

PROJETO

Os professores que desejem 
desenvolver temas específicos  
de interesse curricular para os 
seus grupos devem encami-
nhar para o Descobrir as suas 
sugestões. A equipa educativa 
poderá estruturar visitas em 
função das sugestões apresen-
tadas, desde que os temas a 
tratar se integrem no âmbito 
das suas atividades. A equipa 
também poderá realizar visitas 
de preparação para os próprios 
professores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza- 
dos são adaptados de acordo 
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e o 
nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: Requer marcação prévia com  
a coordenadora da equipa educativa e 
reunião com os professores responsáveis. 
Aquando da marcação, o professor  
deve indicar se deseja visitar o  
Jardim ou o Edifício, ou o conjunto.  
A realização das visitas ao Jardim está 
sujeita às condições atmosféricas. 

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL
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28 AT IV IDADES PRESENCIA IS

ENSINO 
SUPERIOR

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

MOV IMENTO MODERNO, 

PROJETO

O conjunto Sede, Museu e 
Jardim da Fundação Calouste 
Gulbenkian constitui uma 
obra de referência da arqui-
tetura moderna em Portugal. 
A inovação que este projeto 
representou no panorama 
arquitetónico e paisagís-
tico português dos anos 60, 
em termos de conceção e 
construção, aliada à manu-
tenção do nível de excelên-
cia ao longo dos anos, foi 
determinante para que este 
conjunto fosse classificado 
como Monumento Nacional. 
Com 60 anos, esta obra 
paradigmática do movimento 
moderno espelha ainda a 
personalidade do fundador, 
o génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

V IS I TA OR IENTADA

O Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A 

PA ISAGISTA , CULTUR A , 

PA ISAGEM, PROJETO

«Na idealização deste jardim, 
procurou-se que a forma dos 
bosques e clareiras, a presença 
da água, o contraste da luz e da 
sombra respondessem ao apelo de 
uma cultura mediterrânica e à 
essência das nossas paisagens.» 

gonçalo ribeiro telles

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revelando a relação sim-
biótica do Jardim com os 
edifícios da Fundação e o 
modo como se concretiza esta 
obra-prima da arquitetura 
paisagista do século xx.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas. 

BIOGR AFIA 

C IDADANIA 

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem 
entre o Oriente 
e o Ocidente
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: 

COLEC IONISMO, IDENT IDADE, 

M IGR AÇÃO

Calouste Gulbenkian nasceu 
perto de Istambul, estudou 
em França e em Inglaterra, e 
passou os últimos anos da sua 
vida em Lisboa. Engenheiro, 
diplomata, homem de negócios 
e colecionador, ao longo da 
vida reuniu peças do Oriente e 
do Ocidente, da Antiguidade 
ao início do século xx, numa 
coleção que nos permite atra-
vessar culturas e tempos, fazer 
pontes e levantar questões que 
também refletem os nossos dias. 
Esta visita propõe uma viagem 
intercultural pela Coleção 
através de uma seleção de 
obras, desafiando a um olhar de 
descoberta e a leituras cruzadas.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Hugo Barata, Margarida 
Carmona Rodrigues, Ricardo Mendes

ENS INO SUPER IOR



29 AT IV IDADES PRESENCIA IS

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO 

V IS I TA OR IENTADA E RECURSOS 

EDUCAT IVOS PAR A PROFESSORES

Aqui eu conto! 
Visita em  
3 tempos
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 60 M IN

GR ATU ITO (M ARCAÇÃO E

DOWNLOAD  DE RECURSOS)

PAL AVR AS -CHAVE:

APRENDIZ AGEM DO PORTUGUÊS

L ÍNGUA NÃO M ATERNA

Visita-jogo que promove a 
aprendizagem da língua por-
tuguesa para estrangeiros em 
contexto de museu, cruzando 
as ideias-chave das obras de 
arte com os saberes e contextos 
identitários dos participantes.  
A aprendizagem da língua 
é estimulada pela discussão 
em torno de conceitos como 
«arte» e «liberdade», «cultura» 
e «identidade», através do uso 
de cartas de palavras e meto-
dologias de jogo teatral. 
«Aqui eu conto!» é uma visita 
desenhada em três tempos:  
1º- tempo — aula pré-visita,  
com recursos pedagógicos 
enviados ao professor; 2º- 
tempo — visita-jogo ao Museu, 
dinamizada por um mediador 
da equipa educativa; e  
3º- tempo — aula pós-visita,  
com sugestões de exercí-
cios fornecidos ao professor 
para sistematizar a apren-
dizagem no Museu. 

Os três tempos desta visita 
são obrigatórios e sequen-
ciais. Por conseguinte, os 
recursos pedagógicos serão 
enviados após marcação, e a 
visita presencial não dispensa 
a realização do 1º- tempo. 
Se o professor necessitar de 
esclarecer dúvidas, é possível 
marcar uma conversa pre-
viamente por telefone ou 
através de plataforma online. 
O professor dispõe ainda 
de um caderno com mais 
metodologias, que poderá 
consultar em Gulbenkian.pt.

Conceção: Diana Pereira, Emma 
Andreetti, Isabel Galvão, Sofia Cabrita 
Orientação: Diana Pereira, 
Sofia Cabrita

Nota: A visita está pensada para alunos 
de Português Língua Estrangeira  
e Português Língua Não Materna,  
e para ser acessível a diferentes  
níveis de aprendizagem da língua.  
O professor deve caracterizar o 
perfil dos participantes na altura 
da marcação. Todo o material de 
comunicação está em português,  
e a visita é feita em português, com o 
mínimo recurso possível a uma língua 
de transição (inglês, francês, espanhol).

ENS INO SUPER IOR



30 AT IV IDADES PRESENCIA IS

MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA

Sun Gardens 
no Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS   

10:0 0 –17:30

JARD IM 

2 HOR AS / 2,5€

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 

cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado. 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA OR IENTADA

Exposições 
temporárias
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

Ao longo do ano, realizam-
-se diferentes exposições 
temporárias sobre temáticas 
variadas, muitas vezes 
ampliando as leituras e as 
relações com as obras da 
Coleção. Por este motivo, 
além das restantes visitas 
temáticas presentes na pro-
gramação, é sempre possível 
realizar visitas específicas a 
cada exposição temporária, 
para um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados.

Conceção e orientação: Mediadores 
da equipa educativa

ENS INO SUPER IOR
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VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou 
Edifício 
Gulbenkian: 
uma visita 
à medida
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 2€ 

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

PA ISAGEM, PATR IMÓNIO, 

PROJETO

Os professores que desejem 
desenvolver temas específi-
cos de interesse curricular 
para os seus grupos devem 
encaminhar para o Descobrir 
as suas sugestões. A equipa 
educativa poderá estrutu-
rar visitas em função das 
sugestões apresentadas, 
desde que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das suas 
atividades. A equipa também 
poderá realizar visitas de pre-
paração para os próprios pro-
fessores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza-
dos são adaptados de acordo  
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e  
o nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: Requer marcação prévia  
com a coordenadora da equipa 
educativa e reunião com os professores 
responsáveis. Aquando  
da marcação, o professor deve  
indicar se deseja visitar o Jardim  
ou o Edifício, ou o conjunto.  
A realização das visitas ao Jardim  
está sujeita às condições atmosféricas. 

VIS ITA PEDAGÓGICA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim 
Gulbenkian: 
uma visita 
pedagógica
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 2€

PAL AVR AS -CHAVE:  

ESTR ATÉGIAS , FERR A MENTAS, 

META-APRENDIZ AGEM,  

METAV IS I TA , METODOLOGIAS, 

NECESS IDADES EDUCAT IVAS 

ESPECÍF ICAS

Quais as particularidades 
de uma obra que é viva e 
é também para ser vivida? 
Quais as questões que 
estiveram na base da criação 
desta obra que é uma referên-
cia da arte dos jardins? Que 
narrativas estão presentes 
na construção dos seus 
espaços, escolha de materiais 
e espécies? Como desenhar 
estratégias para uma criança, 
um jovem e um adulto? 
Estas visitas pedagógicas 
pretendem responder a estas 
e outras questões, a partir da 
demonstração e da descons-
trução dos nossos projetos 
educativos, dando a conhecer 
as suas premissas, opções e 
estratégias. Existe a possi-
bilidade de realizar visitas 
exclusivamente destinadas  
a abordar as estratégias para 
trabalhar com necessidades 
educativas específicas. 

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: Na altura da marcação, o 
professor deverá indicar os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

ENS INO SUPER IOR



32 AT IV IDADES PRESENCIA IS

ACADEMIAS E 
UNIVERSIDADES 
SENIORES

ARQUITETUR A

V IS I TA OR IENTADA

O Edifício 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

MOV IMENTO MODERNO, 

PROJETO

O conjunto Sede, Museu e 
Jardim da Fundação Calouste 
Gulbenkian constitui uma 
obra de referência da arqui-
tetura moderna em Portugal. 
A inovação que este projeto 
representou no panorama 
arquitetónico e paisagís-
tico português dos anos 60, 
em termos de conceção e 
construção, aliada à manu-
tenção do nível de excelên-
cia ao longo dos anos, foi 
determinante para que este 
conjunto fosse classificado 
como Monumento Nacional. 
Com 60 anos, esta obra 
paradigmática do movimento 
moderno espelha ainda a 
personalidade do fundador, 
o génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

V IS I TA OR IENTADA

O Jardim 
Gulbenkian
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A 

PA ISAGISTA , CULTUR A , 

PA ISAGEM, PROJETO

«Na idealização deste jardim, 
procurou-se que a forma dos 
bosques e clareiras, a presença 
da água, o contraste da luz e da 
sombra respondessem ao apelo de 
uma cultura mediterrânica e à 
essência das nossas paisagens.» 

gonçalo ribeiro telles

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revelando a relação sim-
biótica do Jardim com os 
edifícios da Fundação e o 
modo como se concretiza esta 
obra-prima da arquitetura 
paisagista do século xx.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas. 

BIOGR AFIA 

C IDADANIA 

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

V IS I TA OR IENTADA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem 
entre o Oriente 
e o Ocidente
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

PAL AVR AS -CHAVE: 

COLEC IONISMO, IDENT IDADE, 

M IGR AÇÃO

Calouste Gulbenkian nasceu 
perto de Istambul, estudou 
em França e em Inglaterra, e 
passou os últimos anos da sua 
vida em Lisboa. Engenheiro, 
diplomata, homem de negócios 
e colecionador, ao longo da 
vida reuniu peças do Oriente e 
do Ocidente, da Antiguidade 
ao início do século xx, numa 
coleção que nos permite atra-
vessar culturas e tempos, fazer 
pontes e levantar questões que 
também refletem os nossos dias. 
Esta visita propõe uma viagem 
intercultural pela Coleção 
através de uma seleção de 
obras, desafiando a um olhar de 
descoberta e a leituras cruzadas.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Hugo Barata, Margarida 
Carmona Rodrigues, Ricardo Mendes

ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES
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PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA OR IENTADA

Exposições 
temporárias
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 90 M IN / 1,5€

Ao longo do ano, realizam-
-se diferentes exposições 
temporárias sobre temáticas 
variadas, muitas vezes 
ampliando as leituras e as 
relações com as obras da 
Coleção. Por este motivo, 
além das restantes visitas 
temáticas presentes na pro-
gramação, é sempre possível 
realizar visitas específicas a 
cada exposição temporária, 
para um conhecimento mais 
aprofundado da proposta 
curatorial, das obras e dos 
artistas representados.

Conceção e orientação: Mediadores 
da equipa educativa

VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA OR IENTADA

Jardim e/ou 
Edifício 
Gulbenkian: 
uma visita  
à medida
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

11:0 0; 15:30 / 90 M IN / 2€ 

PAL AVR AS -CHAVE: ARQUITETUR A , 

PA ISAGEM, PATR IMÓNIO, 

PROJETO

Os professores que desejem 
desenvolver temas específicos 
de interesse curricular para  
os seus grupos devem encami-
nhar para o Descobrir as suas 
sugestões. A equipa educativa 
poderá estruturar visitas em 
função das sugestões apresen-
tadas, desde que os temas  
a tratar se integrem no  
âmbito das suas atividades.  
A equipa também poderá 
realizar visitas de preparação 
para os próprios professores, 
caso haja um grupo que o 
solicite. Os percursos, estra- 
tégias e recursos utilizados  
são adaptados de acordo  
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e o 
nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora da equipa educativa 
e reunião com os professores 
responsáveis. Aquando da marcação,  
o professor deve indicar se deseja 
visitar o Jardim ou o Edifício, 
ou o conjunto. A realização das 
visitas ao Jardim está sujeita 
às condições atmosféricas. 

ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES
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NECESSIDADES  
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS 
(ENSINO 
INTEGRADO  
E ENSINO 
ESPECIAL)

VIS ITA -OFIC INA

O mundo  
no Jardim 
ABR– JUN / QUI, SE X

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM

10:30; 14:0 0 / 90 M IN GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: IM AGINAÇÃO, 

JARD IM, FOR M AS VEGETA IS , 

META MORFOSES, MUNDO 

E X TER IOR

«Olha profundamente para  
a natureza e compreenderás tudo 
melhor.» 

albert einstein

Estará este lugar vivo? O que 
nos contam as suas formas 
e padrões orgânicos, a sua 
dinâmica e vitalidade? E de 
que modo se relacionam?
A natureza é um livro aberto. 
Observando cuidadosamente 
a riqueza das suas formas, 
cores, texturas, sons, odores,  
e a magia das suas transforma-
ções, ciclos e ritmos, podemos 
fazer as mais diversas apren-
dizagens e aquisições.
Ao estabelecermos um 
contacto «corpo a corpo» com 
a natureza, descobrimos que 
fazemos parte do mundo 
natural, a partir do qual nos 
construímos como pessoas.
Numa viagem muito 
sensorial pelo Jardim, vamos 

usar estratégias simples 
para despertar o interesse 
pelo mundo. Observar na 
natureza forças, estrutu-
ras e limites que também 
existem dentro de nós, e dar 
forma às sensações através 
de um processo artístico. 
Experiências que poderemos 
levar connosco e usar diaria-
mente em qualquer lugar vivo!

Conceção e orientação:  
Ana Manta, Susana Varatojo

Nota: A realização da atividade está 
sujeita às condições atmosféricas. 

NECESS IDADES EDUCAT IVAS ESPECÍF ICAS
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O CENTRO DE 
ARTE MODERNA 
FECHADO  
PARA OBRAS!

O Centro de Arte Moderna 
continua fechado para obras,  
e reabrirá com muito mais para 
descobrir!

O edifício do Centro de Arte Moderna continua fechado 
para obras, e as habituais atividades educativas, progra-
madas e pensadas para escolas e grupos, ficarão suspensas 
durante esse período de renovação. O espaço reabrirá no 
primeiro trimestre de 2022 (e com ele regressarão as ati-
vidades educativas), com espaços exteriores renovados, 
novos acessos, um novo percurso de ligação entre a parte 
sul e a parte norte do Jardim e uma nova área expositiva. 

Esta obra decorre no âmbito do concurso de ideias para a 
ampliação do Jardim Gulbenkian, obra que permitirá abrir à 
cidade grande parte do antigo Parque de Santa Gertrudes.  
O projeto é da autoria do arquiteto japonês Kengo Kuma,  
em associação com o arquiteto paisagista Vladimir Djurovic.

Durante este período, não deixe de nos visitar, pois  
continuaremos com exposições no Edifício Sede. 

E depois, em 2022, venha conhecer e descobrir as diferenças!



PROFESSORES36 PROFESSORES36

ATIVIDADES ALÉM-PORTAS 
NA ESCOLA

PRÉ-ESCOLAR

ARTE 

MOV IMENTO 

NATURE Z A

RECURSOS EDUCAT IVOS E K IT

A vida nas árvores
38 

1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE  

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A 

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: descobrir  
a matemática  
na arte
39

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: de que nos 
falam as obras  
de arte?
39

M ATER IA IS  

NATURE Z A 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA 

ALÉM-PORTAS 

Sun Gardens 
na escola
40

2º CICLO  
(5º, 6º)

ARTE 

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A 

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: descobrir  
a matemática  
na arte
42

ARTE 

C IDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: olhos nos 
olhos, cidadania em 
ação
42

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: de que nos 
falam as obras  
de arte?
43

M ATER IA IS  

NATURE Z A 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA 

ALÉM-PORTAS 

Sun Gardens 
na escola
44



3º C ICLO DO ENS INO BÁS ICO37 3º C ICLO DO ENS INO BÁS ICO

3º CICLO  
(7º, 8º, 9º)

ARTE  

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA  

NATURE Z A 

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: descobrir  
a matemática  
na arte
45

ARTE 

C IDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: olhos nos 
olhos, cidadania  
em ação
45

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: de que nos 
falam as obras  
de arte?
46

M ATER IA IS 

NATURE Z A 

PROCESSOS ART ÍST ICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA 

ALÉM-PORTAS 

Sun Gardens 
na escola
47

ENSINO 
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º)  
E PROFISSIONAL

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS

O Museu vai à 
escola: de que nos 
falam as obras  
de arte?
49

M ATER IA IS  

NATURE Z A 

PROCESSOS ART ÍST ICOS  

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA 

ALÉM-PORTAS 

Sun Gardens 
na escola
50

NECESSIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS 
(ENSINO 
INTEGRADO E 
ENSINO ESPECIAL)

ARTE 

MOV IMENTO 

NATURE Z A

RECURSOS EDUCAT IVOS E K IT

A árvore
51

NOTA: ESTAS AT IV IDADES 

REQUEREM M ARCAÇÃO PRÉ V IA 

EM GULBENK IAN.P T.  

A SUA RE AL IZ AÇÃO ESTÁ 

SUJE ITA À AVAL IAÇÃO DA 

E VOLUÇÃO EP IDEMIOLÓGICA , 

COMO TA MBÉM ÀS REGR AS E 

NOR M AS DETER MINADAS PEL A 

D IREÇÃO-GER AL DA SAÚDE, 

PEL AS RESPET IVAS ESCOL AS/

INST ITU IÇÕES E PEL A FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENK IAN. M A IS 

INFOR M AÇÕES ATUAL IZ ADAS EM 

GULBENK IAN.P T.

37 AT IV IDADES ALÉM-PORTAS



38 AT IV IDADES ALÉM-PORTAS PRÉ-ESCOL AR

PRÉ-ESCOLAR

ARTE 

MOVIMENTO 

NATUREZA

RECURSOS EDUCAT IVOS E K IT

A vida nas 
árvores
REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA 

EM GULBENK IAN.P T / INCLU I 

ENV IO DE K IT  /  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

ÁRVORES, DESCOBERTA , 

IM AGINAÇÃO, NATURE Z A

Nesta atividade, propomos 
que professores e alunos 
partam numa viagem 
imaginada à vida de 
uma árvore do Jardim 
Gulbenkian. Receberão 
na escola uma encomenda 
muito especial — um pouco 
deste jardim vai chegar pelo 
correio. Aí terão materiais 
que permitem desenvolver ao 
longo do ano várias propostas 
de descoberta do mundo que 
uma árvore alberga. Dentro 
dela, e à sua volta, acontece 
um sem-número de histórias 
e fenómenos. Em que solo 
crescem as suas raízes, qual  
a textura dos seus troncos,  
a forma das folhas, a cor das 
flores, e como germinam as 
suas sementes? Que outras 

plantas são suas vizinhas, 
que animais se abrigam por 
ali, e que transformações vão 
acontecendo em cada estação 
do ano? Partindo da riqueza 
e biodiversidade do Jardim 
Gulbenkian, vamos conhecer 
melhor as árvores que nos 
rodeiam, na escola ou junto 
à nossa casa, despertar a 
curiosidade para a observação 
do mundo natural do qual 
fazemos parte, e estimular o 
lado artístico que vive dentro 
de nós. E quando voltarem 
a este Jardim, já com olhos 
de investigador, será que vão 
descobrir a vossa árvore? 

Conceção: Ana Manta,
Susana Varatojo 
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1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE  

B IODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA 

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu 
vai à escola: 
descobrir a 
matemática  
na arte
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS 

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , ESPAÇO, 

GEOMETR IA , NÚMEROS 

R AC IONA IS E I RR AC IONA IS , 

PL ANO, S IMETR IA , VOLUME

Será que a matemática e a 
arte estão assim tão afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como podemos 
constatar pela obra de alguns 
artistas que aplicaram a 
matemática ao seu trabalho 
plástico. Reforçando alguns 
dos conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, e 
introduzindo conceitos que 
habitualmente se encontram 
mais ausentes da esfera 
curricular, esta sessão, 

dinamizada na sala de aula 
por um mediador da equipa 
educativa a partir de obras 
e artistas das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna, 
de imagens e objetos, é uma 
oportunidade excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar e para uma outra 
forma de ver a matemática. 

Conceção e orientação: Cecília Costa, 
Raquel Feliciano, Rita Cortez Pinto

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu vai à 
escola: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: CULTUR A 

V ISUAL, INTERPRETAÇÃO, 

PERCEÇÃO 

O que nos diz uma obra de 
arte? Como a lemos? Que 
perguntas lhe podemos fazer? 
Que pontes estabelece entre 
o passado, o presente e o 
futuro? Como pode um museu 
entrar na sala de aula e abrir 
as janelas à observação, ao 
pensamento e à criatividade? 
A partir de uma seleção de 
obras das coleções do Museu 
Gulbenkian e do Centro 
de Arte Moderna, esta 
sessão incide sobre a arte, os 
processos criativos, o olhar 
e a perceção, convidando os 
alunos a observar, a analisar,  
a discutir e a ler as obras de 
arte de forma dinâmica, parti-
cipativa e estimulante.  

1º C ICLO
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Dinamizada por um mediador 
da equipa educativa, e 
inspirada nas visitas presen-
ciais «Isto é arte?! Desafios 
e questões da arte con-
temporânea» e «Olhar, ver, 
interpretar», esta atividade 
realiza-se com recurso a 
projeção de imagens e obser-
vação de objetos e a uma 
metodologia questionadora 
e interativa, adaptando-se a 
diferentes turmas e idades.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, Maria 
Remédio, Mariana Abreu, Mariana 
Oliveira Wemans, Rita Cortez Pinto, 
Rita Luiz, Susana Quaresma

MATERIAIS  

NATUREZA 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA  

A LÉM-PORTAS NA ESCOL A

Sun Gardens 
na escola
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS  

10:0 0 –17:30

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

2 HOR AS   

M ÍN. 10 — M Á X . 16

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 

cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma 
técnica — a cianotipia —, na 
qual uma mistura de químicos 
sensíveis à luz produz 
imagens em tons de azul por 
exposição à radiação solar 
ultravioleta, vamos produzir 
pequenos álbuns botânicos de 
imagens azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 

nível de radiação UV adequado.

1º C ICLO
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2º CICLO  
(5º, 6º)

ARTE 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA 

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu 
vai à escola: 
descobrir a 
matemática  
na arte
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , ESPAÇO, 

GEOMETR IA , NÚMEROS 

R AC IONA IS E I RR AC IONA IS , 

PL ANO, S IMETR IA , VOLUME

Será que a matemática e a 
arte estão assim tão afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como podemos 
constatar pela obra de alguns 
artistas que aplicaram a 
matemática ao seu trabalho 
plástico. Reforçando alguns 
dos conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, e 
introduzindo conceitos que 
habitualmente se encontram 
mais ausentes da esfera 
curricular, esta sessão, 

dinamizada na sala de aula 
por um mediador da equipa 
educativa a partir de obras 
e artistas das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna, 
de imagens e objetos, é uma 
oportunidade excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar e para uma outra 
forma de ver a matemática. 

Conceção e orientação: Cecília Costa, 
Margarida Carmona Rodrigues, 
Raquel Feliciano, Rita Cortez Pinto

ARTE 

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu vai à 
escola: olhos 
nos olhos, 
cidadania  
em ação
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS , 

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

(90 M IN POR SESSÃO  

POSS IB I L IDADE DE RE AL IZ AR  

AS SESSÕES 1 E 2 E /OU  

PACOTE DE 4 SESSÕES)

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A

50 € POR SESSÃO /  

150 € PACOTE 4 SESSÕES

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

D IRE ITOS HUM ANOS, 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, SUSTENTAB I L IDADE 

Um museu é feito de vários 
olhares. O olhar dos artistas, 
os olhares impressos nas 
obras criadas, os olhares de 
tantos quantos aqueles que 
as observam. Também cada 
escola é feita de diversos 
olhares, perspetivas, conhe-
cimentos e sentimentos. 

2º C ICLO
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Nesta visita além-portas, 
dinamizada em quatro 
sessões, propõem-se encontros 
com a escola, de forma a 
criar um espaço de pen-
samento crítico e criativo, 
um lugar de cruzamento de 
olhares e perspetivas sobre 
temas como os movimentos 
migratórios e a diversidade 
cultural das sociedades onde 
vivemos, a dignidade humana 
e o respeito pelo outro. 
Usando as obras das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna como ponto 
de partida, este conjunto 
de sessões propõe o desen-
volvimento de estratégias, 
atividades e exercícios de 
pensamento crítico, criativo 
e empático sobre temas 
contemporâneos, para que 
possamos construir comuni-
dades inclusivas e igualitárias.

Sessão 1:  
Um mundo em 
movimento

A obra do pintor britânico 
William Turner (entre outras) 
é o ponto de partida para 
uma sessão dedicada ao tema 
das migrações no mundo 
e às motivações para estes 
movimentos de pessoas.  

Sessão 2:  
Podemos mudar 
o passado?

Nos últimos anos, o debate 
em torno da escravatura, do 
colonialismo e do racismo 
tem-se intensificado na 
sociedade portuguesa. Nesta 
sessão, a partir de uma obra 
do artista plástico luso-an-
golano António Ole (entre 
outros exemplos da coleção 
do Centro de Arte Moderna), 
promoveremos uma reflexão 
sobre os «corpos roubados» e 
os seus reflexos na História 
e na sociedade atual. 

Sessão 3 e 4:  
Construir outros olhares

Estas sessões propõem um 
modelo de trabalho mais 
oficinal, que complementa o 
trabalho realizado nas duas 
sessões anteriores. Neste 
sentido, será feito um trabalho 
participativo de construção 
de novos mapas e planisfé-
rios, que desafia as nossas 
visões habituais e nos fará ver 
o mundo com outros olhos, 
ganhando novas perspeti-
vas e pontos de vista. E um 
projeto de criação plástica 
com recurso a fotografia, 
pintura ou colagem, de forma 
a podermos desconstruir 
e reinventar o modo como 
nos vemos e representamos 
uns aos outros, seguido 
de exposição e debate.

Conceção e orientação: 
Joana Simões Piedade, Raquel 
Feliciano, Ricardo Mendes

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu vai à 
escola: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: CULTUR A 

V ISUAL, INTERPRETAÇÃO, 

PERCEÇÃO 

O que nos diz uma obra de 
arte? Como a lemos? Que 
perguntas lhe podemos fazer? 
Que pontes estabelece entre 
o passado, o presente e o 
futuro? Como pode um museu 
entrar na sala de aula e abrir 
as janelas à observação, ao 
pensamento e à criatividade? 
A partir de uma seleção 
de obras das coleções do 
Museu Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna, 
esta sessão incide sobre a 
arte, os processos criativos, 
o olhar e a perceção, convi-
dando os alunos a observar, 
a analisar, a discutir e a ler 
as obras de arte, de forma 
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dinâmica, participativa e 
estimulante. Dinamizada 
por um mediador da equipa 
educativa e inspirada nas 
visitas presenciais «Isto é arte?! 
Desafios e questões da arte 
contemporânea» e «Olhar, ver, 
interpretar», esta atividade 
realiza-se com recurso a 
projeção de imagens e obser-
vação de objetos e a uma 
metodologia questionadora 
e interativa, adaptando-se a 
diferentes turmas e idades.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes, 
Rita Cortez Pinto, Sara Inácio

MATERIAIS  

NATUREZA 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA  

A LÉM-PORTAS NA ESCOL A

Sun Gardens 
na escola
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS   

10:0 0 –17:30

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

2 HOR AS   

M ÍN. 10 — M Á X . 16 

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 
cianotipia de Anna Atkins, 

estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado.
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3º CICLO  
(7º, 8º, 9º)

ARTE  

B IODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA  

NATUREZA 

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu 
vai à escola: 
descobrir a 
matemática  
na arte
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , ESPAÇO, 

GEOMETR IA , PL ANO, NÚMEROS 

R AC IONA IS E I RR AC IONA IS , 

S IMETR IA , VOLUME

Será que a matemática e a 
arte estão assim tão afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como podemos 
constatar pela obra de alguns 
artistas que aplicaram a 
matemática ao seu trabalho 
plástico. Reforçando alguns 
dos conteúdos abordados 
nos currículos escolares 
de cada nível de ensino, e 
introduzindo conceitos que 
habitualmente se encontram 
mais ausentes da esfera 

curricular, esta sessão, 
dinamizada na sala de aula 
por um mediador da equipa 
educativa a partir de obras 
e artistas das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna, 
de imagens e objetos, é uma 
oportunidade excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar e para uma outra 
forma de ver a matemática. 

Conceção e orientação: Cecília Costa, 
Margarida Carmona Rodrigues, 
Raquel Feliciano, Rita Cortez Pinto

ARTE 

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu vai  
à escola: olhos 
nos olhos, 
cidadania  
em ação
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

(90 M IN POR SESSÃO  

POSS IB I L IDADE DE RE AL IZ AR  

AS SESSÕES 1 E 2 E /OU  

PACOTE DE 4 SESSÕES) 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A

50 € POR SESSÃO   

150 € PACOTE 4 SESSÕES

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

D IRE ITOS HUM ANOS, 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, SUSTENTAB I L IDADE 

Um museu é feito de vários 
olhares. O olhar dos artistas, 
os olhares impressos nas 
obras criadas, os olhares de 
tantos quantos aqueles que 
as observam. Também cada 
escola é feita de diversos 
olhares, perspetivas, conhe-
cimentos e sentimentos. 
Nesta visita além-portas, 
dinamizada em quatro 
sessões, propõem-se encontros 
com a escola, de forma a 
criar um espaço de pen-
samento crítico e criativo, 
um lugar de cruzamento de 
olhares e perspetivas sobre 
temas como os movimentos 
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migratórios e a diversidade 
cultural das sociedades onde 
vivemos, a dignidade humana 
e o respeito pelo outro. 
Usando as obras das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna como ponto 
de partida, este conjunto 
de sessões propõe o desen-
volvimento de estratégias, 
atividades e exercícios de 
pensamento crítico, criativo 
e empático sobre temas 
contemporâneos, para que 
possamos construir comuni-
dades inclusivas e igualitárias.

Sessão 1:  
Um mundo em 
movimento

A obra do pintor britânico 
William Turner (entre outras) 
é o ponto de partida para 
uma sessão dedicada ao tema 
das migrações no mundo 
e às motivações para estes 
movimentos de pessoas.  

Sessão 2:   
Podemos mudar 
o passado?

Nos últimos anos, o debate 
em torno da escravatura, do 
colonialismo e do racismo 
tem-se intensificado na 
sociedade portuguesa. Nesta 
sessão, a partir de uma obra 
do artista plástico luso-an-
golano António Ole (entre 
outros exemplos da coleção 
do Centro de Arte Moderna), 
promoveremos uma reflexão 
sobre os «corpos roubados» e 
os seus reflexos na História 
e na sociedade atual.  

Sessão 3 e 4:  
Construir outros olhares

Estas sessões propõem um 
modelo de trabalho mais 
oficinal, que complementa o 
trabalho realizado nas duas 
sessões anteriores. Neste 
sentido, será feito um trabalho 
participativo de construção 
de novos mapas e planisfé-
rios, que desafia as nossas 
visões habituais e nos fará ver 
o mundo com outros olhos, 
ganhando novas perspeti-
vas e pontos de vista. E um 
projeto de criação plástica com 
recurso a fotografia, pintura ou 
colagem, de forma a podermos 
desconstruir e reinventar 
o modo como nos vemos e 
representamos uns aos outros, 
seguido de exposição e debate.

Conceção e orientação: 
Joana Simões Piedade, Raquel 
Feliciano, Ricardo Mendes

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS  

NA ESCOL A

O Museu vai à 
escola: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: CULTUR A 

V ISUAL, INTERPRETAÇÃO, 

PERCEÇÃO 

O que nos diz uma obra de 
arte? Como a lemos? Que 
perguntas lhe podemos fazer? 
Que pontes estabelece entre 
o passado, o presente e o 
futuro? Como pode um museu 
entrar na sala de aula e abrir 
as janelas à observação, ao 
pensamento e à criatividade? 
A partir de uma seleção de 
obras das coleções do Museu 
Calouste Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna, 
esta sessão incide sobre a 
arte, os processos criativos, 
o olhar e a perceção, convi-
dando os alunos a observar, 
a analisar, a discutir e a ler 
as obras de arte, de forma 
dinâmica, participativa e 
estimulante. Dinamizada 
por um mediador da equipa 
educativa e inspirada nas 
visitas presenciais «Isto é arte?! 
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Desafios e questões da arte 
contemporânea» e «Olhar, ver, 
interpretar», esta atividade 
realiza-se com recurso a 
projeção de imagens e obser-
vação de objetos e a uma 
metodologia questionadora 
e interativa, adaptando-se a 
diferentes turmas e idades.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Carla Rebelo, Cristina 
Campos, Hugo Barata, Mariana 
Abreu, Ricardo Mendes, Rita 
Cortez Pinto, Sara Inácio

MATERIAIS 

NATUREZA 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA  

A LÉM-PORTAS NA ESCOL A

Sun Gardens 
na escola
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS  

10:0 0 –17:30

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

2 HOR AS   

M ÍN. 10 — M Á X . 16

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 

cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 
pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado.
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ENSINO  
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º) E 
PROFISSIONAL

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ALÉM-PORTAS 

NA ESCOL A

O Museu vai à 
escola: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

90 M IN 

M ÍN. 10 — M Á X . 1 TUR M A   

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: CULTUR A 

V ISUAL, INTERPRETAÇÃO, 

PERCEÇÃO

O que nos diz uma obra de 
arte? Como a lemos? Que 
perguntas lhe podemos fazer? 
Que pontes estabelece entre 
o passado, o presente e o 
futuro? Como pode um museu 
entrar na sala de aula e abrir 
as janelas à observação, ao 
pensamento e à criatividade? 
A partir de uma seleção de 
obras das coleções do Museu 
Calouste Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna, 
esta sessão incide sobre a 
arte, os processos criativos, 
o olhar e a perceção, convi-
dando os alunos a observar, 

a analisar, a discutir e a ler 
as obras de arte, de forma 
dinâmica, participativa e 
estimulante. Dinamizada 
por um mediador da equipa 
educativa, e inspirada nas 
visitas presenciais «Isto é arte?! 
Desafios e questões da arte 
contemporânea» e «Olhar, ver, 
interpretar», esta atividade 
realiza-se com recurso a 
projeção de imagens e obser-
vação de objetos e a uma 
metodologia questionadora 
e interativa, adaptando-se a 
diferentes turmas e idades.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Hugo Barata, Mariana Abreu, 
Ricardo Mendes, Sara Inácio
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MATERIAIS  

NATUREZA 

PROCESSOS ARTÍSTICOS  

TÉCNICAS

OFIC INA DE C IANOTIP IA  

A LÉM-PORTAS NA ESCOL A

Sun Gardens 
na escola
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS   

10:0 0 –17:30

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

ESCOL AS DA ÁRE A 

METROPOL ITANA DE L I SBOA

2 HOR AS   

M ÍN. 10 — M Á X . 16

50 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: BLUEPR INT, 

BOTÂNICA , COMPOSTOS 

QUÍM ICOS, LUZ SOL AR , 

PROCESSO DE IMPRESSÃO 

FOTOGR ÁF ICA

Em 1843, apenas quatro anos 
após o anúncio oficial da 
invenção da fotografia, Anna 
Atkins lançou a primeira parte 
da sua primeira obra British 
Algae: Cyanotype Impressions. 
Este projeto, no qual a artista-
-botânica registou através da 
cianotipia todos os espécimes 
conhecidos de algas das Ilhas 
Britânicas, foi o primeiro 
livro ilustrado exclusiva-
mente através de um processo 
fotográfico, num esforço 
sustentado para demonstrar 
que a fotografia podia ser ao 
mesmo tempo cientificamente 
útil e esteticamente apelativa, 
o que o tornou uma referên-
cia histórica. Sun Gardens é o 
título da primeira monogra-
fia dedicada ao trabalho em 
cianotipia de Anna Atkins, 
estabelecendo definitivamente 
o seu nome entre os grandes 

pioneiros da fotografia. Nesta 
oficina, vamos conhecer um 
pouco do trabalho de Anna 
Atkins e das espécies vegetais 
do Jardim Gulbenkian.
Usando esta mesma técnica —  
a cianotipia —, na qual uma 
mistura de químicos sensíveis 
à luz produz imagens em 
tons de azul por exposição à 
radiação solar ultravioleta, 
vamos produzir pequenos 
álbuns botânicos de imagens 
azuis — sun gardens.

Conceção e orientação: 
Imagerie — Casa das Imagens

Nota: Oficina sujeita às condições 
atmosféricas, para garantir um 
nível de radiação UV adequado.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL
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NECESSIDADES 
EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS
(ENSINO
INTEGRADO
E ENSINO
ESPECIAL)

ARTE 

MOVIMENTO 

NATUREZA

RECURSOS EDUCAT IVOS E K IT

A árvore
REQUER M ARCAÇÃO DE 

REUNIÃO (DUR AÇÃO APROX .

60 M IN) E INCLU I ENV IO DE K IT  /

GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

ÁRVORES, B IODIVERS IDADE, 

CR IAT IV IDADE, E XPLOR AÇÃO

PROFESSORES, AUX I L IARES ,

EDUCADORES, TÉCNICOS QUE

TR ABALHEM COM PESSOAS COM

NECESS IDADES EDUCAT IVAS

ESPECÍF ICAS (ENS INO 

INTEGR ADO E ESPEC IAL)

Nesta atividade, vamos inves-
tigar os ciclos da natureza a 
partir da observação de uma 
árvore e das suas trans-
formações. Para isso, será 
enviada por correio uma 
encomenda muito especial, 
com propostas para serem 
desenvolvidas ao longo do 
ano no espaço da escola/ins-
tituição. Nela constam vários 
materiais, que servirão de 
ferramentas para um projeto 
que se desdobrará em várias 
etapas, e ao longo das quais 

trabalharemos a observação 
atenta e o desenvolvimento 
criativo. As árvores vivem em 
ecossistemas que integram um 
sem-número de elementos, 
entre eles o solo onde crescem 
as suas raízes, as plantas suas 
vizinhas e os animais que nela 
se abrigam. As suas formas, 
cores e texturas transfor-
mam-se ao longo do tempo, 
ciclicamente, ao ritmo das 
estações do ano e da vida. 
Partindo de pistas multis-
sensoriais e dos elementos 
naturais que existem nos 
espaços que habitamos, as 
várias propostas de oficina 
assentam na vivência dos 
ritmos da natureza e na 
relação com a biodiversidade, 
da qual fazemos parte, para 
recriar plasticamente, em 
contexto de sala, uma árvore 
e a vida que ela proporciona a 
outros seres vivos. E quando 
um dia vierem ao Jardim 
Gulbenkian, será uma opor-
tunidade para redescobrir 
muitos destes fenómenos.

Conceção e orientação:  
Ana Manta, Susana Varatojo

Nota: Esta atividade pressupõe uma 
conversa online com as mediadoras, 
para, em conjunto, se definirem 
orientações de trabalho. Para marcação 
de reunião técnica, enviar e-mail 
para mcrodrigues@gulbenkian.pt 
ou para mmendes@gulbenkian.pt.

NECESS IDADES EDUCAT IVAS ESPECÍF ICAS



ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES E ASSOCIAÇÕES CULTUR A IS52 ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES E ASSOCIAÇÕES CULTUR A IS52

PRÉ-ESCOLAR
CORPO 

MOV IMENTO 

MÚS ICA 

SOM

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES 

Gulbenkian: 
museus em 
movimento!
56

1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE  

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

RECURSOS EDUCAT IVOS 

PAR A PROFESSORES

Arte e 
matemática: 
simetria
57 

V ÍDEOS SELF - SERV ICE  

E RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Aula no jardim...  
na escola
57

RECURSOS EDUCAT IVOS PAR A 

PROFESSORES

Biodiversidade  
no Jardim, a  
fauna e a flora  
— self-service
60

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: de que nos 
falam as obras  
de arte?
61

CORPO 

MOV IMENTO 

MÚS ICA 

SOM 

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Gulbenkian: 
museus em 
movimento
62 

M ATER IA IS 

PROCESSOS ART ÍST ICOS  

TÉCNICAS

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Do saber e do 
fazer: matérias, 
materiais  
e técnicas
62

ATIVIDADES DIGITAIS 
NA ESCOLA OU EM CASA
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2º CICLO  
(5º, 6º)
ARTE  

B IODIVERS IDADE  

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Arte e  
matemática: 
simetria
64

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: de que nos 
falam as obras  
de arte?
64

CIDADANIA  

INTERCULTUR AL IDADE  

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu Gulbenkian: 
entre tempos,  
entre lugares,  
entre culturas
65

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à distância 
de um clique: visita 
à medida digital
65

3º CICLO  
(7º, 8º, 9º)
ARTE 

B IODIVERS IDADE 

M ATEM ÁT ICA 

NATURE Z A

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Arte e  
matemática: 
simetria
67

ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Coleção Moderna: 
ver, pensar, 
questionar
67

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: de que nos 
falam as obras  
de arte?
68

V ÍDEO  SELF - SERV ICE

Ser moderno é…? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas  
— em vídeo
69

CIDADANIA 

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu Gulbenkian: 
entre tempos,  
entre lugares,  
entre culturas
69

CIÊNCIA

V IDEOCONFERÊNCIA

E se eu fosse 
cientista?
69

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à distância 
de um clique: visita 
à medida digital
70
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ENSINO 
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º)  
E PROFISSIONAL
ARTE 

H ISTÓR IA 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Coleção Moderna: 
ver, pensar, 
questionar
72

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: de que nos 
falam as obras  
de arte?
72

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Ser moderno é…? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas  
— em vídeo
73

CIDADANIA  

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu Gulbenkian: 
entre tempos,  
entre lugares,  
entre culturas
73

CIÊNCIA

V IDEOCONFERÊNCIA

E se eu fosse 
cientista?
73 

V IS I TA ONLINE

LabChat
74

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à distância 
de um clique: visita 
à medida digital
74

V IS I TA PEDAGÓGICA

V IS I TA ONLINE

Para quem são os 
museus? Uma visita 
pedagógica digital
75

ENSINO  
SUPERIOR
VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à distância 
de um clique: visita 
à medida digital
76

V IS I TA PEDAGÓGICA

V IS I TA ONLINE

Para quem  
são os museus?  
Uma visita 
pedagógica digital
77
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ACADEMIAS E 
UNIVERSIDADES 
SENIORES 
CIDADANIA  

INTERCULTUR AL IDADE 

PENSA MENTO CR ÍT ICO  

E CR IAT IVO

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: de que nos 
falam as obras  
de arte?
79

V IS I TA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à distância 
de um clique: visita 
à medida digital
80

V IS I TA ONLINE

Centro de Arte 
Moderna — uma 
coleção entre a 
modernidade e a 
contemporaneidade
80

V IS I TA ONLINE

As obras 
imperdíveis 
de Calouste 
Gulbenkian 
81

NECESSIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS
FÓRUM PAR A CR IAÇÃO 

DE CONTEÚDOS

(Re)ligados:
fórum de
partilha
82

PAR A CONHECER M A IS M ATER IA IS 

D IG ITA IS , VER PÁGINA 90.
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PRÉ-ESCOLAR
CORPO  

MOVIMENTO 

MÚSICA 

SOM

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Gulbenkian: 
museus em 
movimento!
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T 

DOWNLOAD  GR ATU ITO

+5 ANOS

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, GESTO, MOV IMENTO, 

SOM

Damos a conhecer as 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna através de 
uma seleção de obras e de um 
conjunto de sugestões de ativi-
dades de exploração assentes no 
movimento, no som e no corpo. 
Inspirado nas visitas «Arte em 
movimento» e «Exploradores 
de sons», que fazem do corpo 
a principal ferramenta para a 
exploração e conhecimento 
das obras de arte, este recurso 
apresenta, a partir de exemplos 
da nossa coleção, diversas 
sugestões passíveis de serem 
realizadas em sala de aula, 
com alunos de várias idades.

Conceção: Maria Remédio, Sara 
Inácio, Susana Quaresma

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador,  
o professor ou outro agente educativo. 
Podem ser usados de forma autónoma 
em sala de aula ou ser complementados 
com marcação de visita presencial às 
coleções, ou com marcação de visita 
além-portas, realizada na escola por um 
dos mediadores da equipa educativa. 
Ver separadores correspondentes. 

PRÉ-ESCOL AR
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1º CICLO  
(1º, 2º, 3º, 4º)

ARTE  

B IODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Arte e 
matemática: 
simetria
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , 

GEOMETR IA , PL ANO, S IMETR IA

Neste recurso damos a 
conhecer as coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
através de uma seleção de 
obras e de um conjunto de 
sugestões de atividades de 
exploração que cruzam a 
matemática e a arte de formas 
muito diversas. Inspirado na 
visita «Descobrir a matemática 
na arte», este recurso propõe 
sugestões de observação e de 
leitura de peças artísticas que 
se aplicam a diferentes anos 
de ensino e que fomentam, de 
modo criativo e estimulante, 
o alargamento dos conceitos 
matemáticos trabalhados no 
currículo, incentivando os 
cruzamentos interdisciplinares. 

Conceção: Cecília Costa, Raquel 
Feliciano, Simão Palmeirim

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador,  
o professor ou outro agente educativo. 
Podem ser usados de forma autónoma 
em sala de aula ou ser complementados 
com marcação de visita presencial às 
coleções, ou com marcação de visita 
além-portas, realizada na escola por um 
dos mediadores da equipa educativa. 
Ver separadores correspondentes. 

V ÍDEOS SELF - SERV ICE  E  

R ECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Aula no 
jardim...  
na escola
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T 

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: AR L I VRE,  

ESTUDO DO ME IO, M ATEM ÁT ICA , 

PORTUGUÊS

«Aula no jardim... na escola» 
é uma oferta educativa que 
convida a pôr em prática 
uma série de atividades que 
permitem explorar, de forma 
lúdica, criativa e descon-
traída, alguns conteúdos que 
integram as Aprendizagens 
Essenciais do 1º- ciclo  
do Ensino Básico.  
Estas propostas destinam-se 
a ser postas em prática num 
espaço exterior: um jardim, 
um parque, um quintal ou  
o pátio da escola. Num 
contexto de ar livre, leva-se  
o Português, a Matemática e 
o Estudo do Meio ao encontro 
da Educação Artística.  
A natureza e os seus 
elementos tornam-se  
ferramenta, laboratório  
e campo de descoberta  
para a aquisição de conhe- 
cimentos, despertando  

1º C ICLO
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os sentidos, a curiosidade 
e a vontade de aprender.
Esta proposta tem por base  
a oficina com o mesmo nome 
que tem estado disponível 
para escolas na programa-
ção do Serviço Educativo do 
Jardim Gulbenkian.  
Nesta versão self-service, pro-
põem-se várias atividades que, 
além de explicadas e demons-
tradas através de videotuto-
rias, são complementadas com 
documentos para download 
(enunciados para o professor 
ou adulto acompanhante, que 
poderão servir de apoio  
à realização das atividades).  

Episódio 1:  
Kit de explorador 

Neste primeiro episódio, 
vamos construir e preparar 
um «kit de explorador», uma 
espécie de mala com tudo 
aquilo de que precisamos para 
sermos verdadeiros explorado-
res da natureza.  
O seu conteúdo vai ter 
materiais de uso pessoal, 
que nos vão acompanhar nas 
várias atividades e episódios 
da «Aula no jardim». Uma 
das peças fundamentais deste 
kit é um caderno de campo, 
que também vamos aprender 
a construir passo a passo. 

Disciplina e temáticas:  
Estudo do Meio (sociedade, natureza, 
tecnologia) 
Educação Artística — Artes Visuais 
(criação e experimentação)

Episódio 2:  
A minha árvore 
preferida 

Utilizando o kit de explora-
dor como apoio e o caderno 
de campo como suporte de 
registo, vamos realizar oito 
exercícios diferentes em torno 
da nossa árvore preferida, 
escolhida num espaço exterior 
de acordo com o critério 
de cada um. As atividades 
incluem desenho, escrita, 
técnicas de medição e cálculo, 
catalogação, fotografia.

Disciplinas e temáticas:  
Português (escrita) 
Estudo do Meio (natureza) 
Educação Artística — Artes Visuais 
(experimentação e criação)
Matemática (medida)

1º C ICLO
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Episódio 3:  
Coleção de curiosidades 

Vamos criar uma coleção  
de elementos naturais que nos 
chamem a atenção.  
A atividade é realizada em 
forma de passeio ao ar livre. 
Munidos do kit de explorador 
vamos investigar o espaço 
que nos rodeia e procurar 
seis espécimes diferentes, 
de pequena dimensão, que 
iremos examinar, desenhar, 
catalogar e organizar 
numa coleção — um 
pequeno museu portátil. 

Disciplinas e temáticas:  
Estudo do Meio (natureza) 
Educação Artística — Artes Visuais 
(criação e experimentação)

Episódio 4:  
Animal mistério 

Vamos realizar três atividades 
para ficar a conhecer melhor 
várias espécies de fauna: um 
jogo de cartas impressas para 
descobrir um animal secreto, 
que será alvo de pesquisa 
para sabermos mais acerca da 
classe, alimentação, habitat e 
reprodução; um jogo de cartas 
construídas e desenhadas por 
cada um, para exercitar as 
capacidades de observação, 
memória e registo gráfico; 
por fim, a criação de um 
animal imaginário, utilizando 
materiais naturais, para 
escolher o seu habitat ideal e 
escrever a história da sua vida. 

Disciplinas e temáticas:  
Português (leitura e escrita) 
Estudo do Meio (natureza) 
Educação Artística — Artes Visuais 
(criação e experimentação) 

Episódio 5:  
Desafios matemáticos 

Vamos realizar vários 
desafios em torno da mate-
mática. Além do kit de 
explorador, vamos utilizar 
outros recursos, como paus 
e trapilho. São exercícios 
lúdicos, sorteados a partir 
de cartas impressas, para 
criar determinadas figuras 
geométricas ou combina-
ções de figuras. Também 
existem tarefas de medição, 
cálculo e registo. Vamos 
construir e explorar sólidos 
geométricos e as suas 
potencialidades criativas.

Disciplinas e temáticas:  
Matemática (geometria e medida, 
figuras geométricas, comprimento  
e área, volume) 
Educação Artística — Artes Visuais 
(criaçao e experimentação)

Conceção: Vanda Vilela (Associação 
Traços na Paisagem)

Nota: Estas atividades podem ser 
realizadas na escola ou em casa 
e devem ser orientadas por um 
professor ou adulto acompanhante. 
São recomendadas para crianças 
entre os 6 e os 10 anos a frequentar 
o 1º ciclo. No entanto, podem 
ser adaptadas a diferentes níveis 
de ensino e faixas etárias.  

1º C ICLO
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RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Biodiversidade 
no Jardim,  
a fauna 
e a flora —  
self-service
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T 

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

B IODIVERS IDADE, FAUNA , 

FLOR A , JARD IM, NATURE Z A

Este é um conjunto de  
propostas que convidam 
à descoberta da vida na 
natureza. Tendo como exemplo 
a biodiversidade do Jardim 
Gulbenkian, sugerem-se 
diferentes atividades para o 
exterior, que se podem realizar 
num jardim, parque ou no 
recreio da escola. Estes desafios 
de observação e exploração 
ajudam a apurar os sentidos e 
convidam a registar, recolher, 
desenhar, catalogar e desvendar 
os segredos do mundo natural. 
As árvores, os arbustos e outras 
plantas, os cogumelos, as aves, 
os mamíferos, os anfíbios, os 
insetos e muitos outros animais 
vivem em locais específicos,  
com hábitos diferentes e 
relações entre si e o seu 
habitat. Vamos conhecê-los! 
Esta proposta baseia-se na 
oficina com o mesmo nome 
que tem estado disponível 
para escolas na programa-
ção do Serviço Educativo 
do Jardim Gulbenkian. 

Recurso 1:  
Coleção/Mesa 
de natureza

Nesta atividade, vamos 
aprender todos os passos  
para criar uma coleção  
de elementos naturais.  
Desde a seleção de contentores 
aos tipos de recolhas  
(e como recolher informação e 
catalogar as espécies encontra-
das), passando pelos utensílios 
a ter por perto.  
Esta é uma proposta de 
atividade prática, a desen-
volver no exterior, que 
envolve passeio, recolha, 
registo e exposição. 

Recurso 2:  
Descobre! Árvores, 
aves, invertebrados 

Neste tutorial disponibiliza-
mos fichas de identificação 
de espécies, para utilizar em 
passeios ao ar livre, e propostas 
de utilização das fichas (altura 
ideal para o passeio, atitudes 
a adotar, material de acompa-
nhamento e pesquisa, guias 
de identificação), bem como 
ideias para atrair espécies 
(hotel de insetos, comedouro 
para aves, minicharcos).

Recurso 3:  
Herbário de folhas

Proposta de construção de um 
herbário na forma de livro-har-
mónio. Orientação na recolha 
(como e quando; aquilo que 
se pode ou não recolher) e 
na secagem/prensagem das 
folhas. Ideias para a cataloga-
ção e exposição do herbário. 

Recurso 4:  
Camuflagem

Esta é uma proposta de jogo 
para compreender o efeito 
da camuflagem. O que é a 
camuflagem? Que animais 
é que a utilizam, como e 
porquê? Jogo da camuflagem 
de rãs em origâmi. Passos 
para a construção e etapas do 
jogo. Proposta de constru-
ção de um minicharco para 
observações de camuflagem.

1º C ICLO
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Recurso 5:  
Abz da biodiversidade

Este é um jogo de cartas 
com adivinhas. São 46 cartas 
para imprimir em cartolina 
e recortar — 23 adivinhas/
textos + 23 soluções/imagens. 
Divide-se o grupo ao meio 
e distribuem-se as imagens 
por um grupo, e os textos 
pelo outro grupo. Os pares 
têm de se descobrir mutua-
mente. Depois, é sugerida 
uma atividade de pesquisa 
mais detalhada acerca da 
solução sorteada e um registo 
gráfico ou construção 3D. 

Conceção: Vanda Vilela (Associação 
Traços na Paisagem)

Nota: As atividades apresentadas 
podem ser adaptadas de acordo 
com os diferentes níveis de ensino 
e faixas etárias das crianças.

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO 

E CRIATIVO

V IS I TA ONLINE 

O Museu à 
distância de um 
clique: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, CULTUR A V ISUAL, 

INTERPRETAÇÃO

Os tempos que vivemos são 
complexos, e nem sempre uma 
visita de estudo ou uma ida ao 
museu são possíveis.  
A pensar nesta situação,  
promove-se a realização de 
uma sessão à distância através 
de plataforma online de video-
conferência. Nestas sessões, 
um mediador poderá moderar 
uma conversa com os alunos a 
partir de uma seleção de obras 
de arte do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna, dinamizando 
uma aula à distância, centrada 
numa exploração das obras de 
arte e no muito que elas nos 
podem dizer, usando as meto-
dologias participativas  
e questionadoras que carac-
terizam as nossas visitas.

Uma vez que estas sessões 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Mariana Abreu, Mariana 
Oliveira Wemans, Rita Cortez Pinto, Rita 
Luiz, Sara Inácio, Susana Quaresma

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição. 

1º C ICLO
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CORPO 

MOVIMENTO 

MÚSICA 

SOM

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Gulbenkian: 
museus em 
movimento!
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, GESTO, MOV IMENTO, 

SOM

Damos a conhecer as coleções 
do Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
através de uma seleção de obras 
e de um conjunto de sugestões 
de atividades de exploração 
assentes no movimento e no 
som e no corpo. Inspirado nas 
visitas «Arte em movimento» 
e «Exploradores de sons», que 
fazem do corpo a principal 
ferramenta para a exploração 
e conhecimento das obras de 
arte, este recurso apresenta, 
a partir de exemplos da nossa 
coleção, diversas sugestões 
passíveis de serem realiza-
das em sala de aula, com 
alunos de várias idades.

Conceção e orientação: Maria Remédio, 
Sara Inácio, Susana Quaresma

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador, 
o professor ou outro agente educativo. 
Podem ser usados de forma autónoma 
em sala de aula ou ser complementados 
com marcação de visita presencial  
às coleções, ou com marcação de visita 
além-portas, realizada na escola por um 
dos mediadores da equipa educativa. 
Ver separadores correspondentes. 

MATERIAIS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS 

TÉCNICAS

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Do saber e do 
fazer: materiais  
e técnicas
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: CR IAÇÃO, 

M ATER IAL , M ATÉR IA -PR IM A , 

PROCESSO, TÉCNICA

Neste recurso damos a 
conhecer as coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
através de uma seleção de 
obras e de um conjunto de 
sugestões de atividades de 
exploração assentes num 
olhar sobre a técnica e os 
materiais usados pelos artistas 
e artesãos na criação das suas 
peças. Inspirado na visita  
«A matéria das coisas: 
observar e experimen-
tar!», este recurso propõe 
sugestões de observação e 
leitura ou exploração das 
obras, passíveis de serem 
realizadas em sala de aula.

Conceção: Ana Marreneca,  
Mariana Oliveira Wemans, Rita Luiz 

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador, 
o professor ou outro agente educativo. 
Podem ser usados de forma autónoma 
em sala de aula ou ser complementados 
com marcação de visita presencial às 
coleções, ou com marcação de visita 
além-portas, realizada na escola por um 
dos mediadores da equipa educativa. 

Ver separadores correspondentes. 

1º C ICLO
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2º CICLO  
(5º, 6º)

ARTE  

B IODIVERSIDADE  

MATEMÁTICA 

NATUREZA

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Arte e 
matemática: 
simetria
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , 

GEOMETR IA , PL ANO, S IMETR IA

Neste recurso damos a 
conhecer as coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
através de uma seleção de 
obras e de um conjunto de 
sugestões de atividades de 
exploração que cruzam a 
matemática e a arte de formas 
muito diversas. Inspirado na 
visita «Descobrir a matemática 
na arte», este recurso propõe 
sugestões de observação e 
de leitura de peças artísticas 
que se aplicam a diferen-
tes anos de ensino e que 
fomentam, de modo criativo 
e estimulante, o alargamento 
dos conceitos matemáticos 
trabalhados no currículo, 
incentivando os cruzamen-
tos interdisciplinares. 

Conceção: Cecília Costa,  
Raquel Feliciano, Simão Palmeirim

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador, 
o professor ou outro agente 
educativo. Podem ser usados de 
forma autónoma em sala de aula ou 
ser complementados com marcação 
de visita presencial às coleções, ou 
com marcação de visita além-portas, 
realizada na escola por um dos 
mediadores da equipa educativa. 
Ver separadores correspondentes. 

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ONLINE 

O Museu à 
distância de um 
clique: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, CULTUR A V ISUAL, 

INTERPRETAÇÃO

Os tempos que vivemos são 
complexos, e nem sempre 
uma visita de estudo ou uma 
ida ao museu são possíveis. 
A pensar nesta situação, pro-
move-se a realização de uma 
sessão à distância através de 
plataforma online de video-
conferência. Nestas sessões, 
um mediador poderá moderar 
uma conversa com os alunos a 
partir de uma seleção de obras 
de arte do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna, dinamizando 
uma aula à distância, centrada 
numa exploração das obras 
de arte e no muito que elas 
nos podem dizer, usando as 

2º C ICLO
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metodologias participativas 
e questionadoras que carac-
terizam as nossas visitas.
Uma vez que estas sessões 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes, Rita 
Cortez Pinto, Rita Luiz, Sara Inácio 

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição. 

C IDADANIA  

INTERCULTUR ALIDADE  

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu 
Gulbenkian: 
entre tempos, 
entre lugares, 
entre culturas
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

BRE VEMENTE

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, V IAGEM

Neste breve vídeo, convi-
damos professores e alunos 
a conhecer a coleção de 
Calouste Gulbenkian —  
um homem entre o Oriente  
e o Ocidente —, salien- 
tando a sua riqueza no  
cruzamento de culturas  
e de tempos. Desafiamos 
a explorar esta diversidade 
e as possibilidades que ela 
nos oferece de pensarmos a 
sociedade em que vivemos.

Conceção: Joana Simões 
Piedade, Ricardo Mendes

VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: visita à 
medida digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30 

25€ POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta presencial e/ou digital, 
poderão solicitar uma sessão 
à medida em versão digital.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna e/ou dos seus 
pressupostos pedagógicos 
de base, a equipa educativa 
procurará desenhar sessões 

2º C ICLO
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específicas para dar resposta 
a estas solicitações. Uma vez 
que estas sessões digitais 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa, em função das 
características do projeto

Nota: Marcação através do  
site Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

2º C ICLO
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3º CICLO  
(7º, 8º , 9º)

ARTE 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA 

NATUREZA

RECURSOS EDUCAT IVOS  

PAR A PROFESSORES

Arte e 
matemática: 
simetria
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ÁRE A , 

D IMENSÃO, ESCAL A , 

GEOMETR IA , PL ANO, S IMETR IA

Neste recurso, damos a 
conhecer as coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
através de uma seleção de 
obras e de um conjunto de 
sugestões de atividades de 
exploração que cruzam a 
matemática e a arte de formas 
muito diversas. Inspirado na 
visita «Descobrir a matemática 
na arte», este recurso propõe 
sugestões de observação e 
de leitura de peças artísticas 
que se aplicam a diferen-
tes anos de ensino e que 
fomentam, de modo criativo 
e estimulante, o alargamento 
dos conceitos matemáticos 
trabalhados no currículo, 
incentivando os cruzamen-
tos interdisciplinares. 

Conceção: Cecília Costa, Raquel 
Feliciano, Simão Palmeirim

Nota: Os recursos educativos são 
materiais de apoio para o educador, 
o professor ou outro agente 
educativo. Podem ser usados de 
forma autónoma em sala de aula ou 
ser complementados com marcação 
de visita presencial às coleções, ou 
com marcação de visita além-portas, 
realizada na escola por um dos 
mediadores da equipa educativa. 
Ver separadores correspondentes. 

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Coleção 
Moderna: 
ver, pensar, 
questionar
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CONTEMPOR ANE IDADE, 

H ISTÓR IA , MODERNIDADE, 

MOV IMENTOS 

Neste breve vídeo, convida-
mos os professores e os alunos 
a conhecer a coleção do 
Centro de Arte Moderna, pro-
movendo uma leitura questio-
nadora sobre o que aconteceu 
na arte dos últimos 120 
anos. Do Modernismo e das 
vanguardas aos nossos dias, 
este vídeo lança questões, 
estimula um olhar interroga-
tivo e convida à investigação 
e ao debate na sala de aula.
Estes materiais são com-
plementares e procuram 
facultar ao professor um 
conjunto de materiais que 
lhe permitam continuar a 
explorar esta coleção nas suas 
aulas durante o período de 
fecho, até março de 2022.

Conceção: Cristina Campos,  
Sofia Cabrita

3º C ICLO
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 V I S I TA ONLINE 

O Museu à 
distância de um 
clique: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS , E XCETO 

TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, CULTUR A V ISUAL, 

INTERPRETAÇÃO

Os tempos que vivemos são 
complexos, e nem sempre 
uma visita de estudo ou uma 
ida ao museu são possíveis. 
A pensar nesta situação, pro-
move-se a realização de uma 
sessão à distância através de 
plataforma online de video-
conferência. Nestas sessões, 
um mediador poderá moderar 
uma conversa com os alunos a 
partir de uma seleção de obras 
de arte do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna, dinamizando 
uma aula à distância, centrada 

numa exploração das obras de 
arte e no muito que elas nos 
podem dizer, usando as meto-
dologias participativas  
e questionadoras que carac-
terizam as nossas visitas.
Uma vez que estas sessões 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Mariana Abreu, Ricardo 
Mendes, Rita Luiz, Sara Inácio

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição. 

3 º C ICLO
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V ÍDEO SELF - SERV ICE

Ser moderno 
é…? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas  
— em vídeo
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ABSTR AÇÃO, 

CUB ISMO, MODERNIDADE, 

MODERNISMO, VANGUARDA

Neste breve vídeo, exploramos 
o Modernismo e as vanguar-
das na coleção do Centro de 
Arte Moderna, selecionando 
alguns dos seus conceitos e 
artistas principais, através 
de um olhar questionador, 
pensado para se conjugar 
com o recurso educativo. 
Estes materiais são comple-
mentares e procuram facultar 
ao professor um conjunto de 
recursos e estratégias que 
lhe permitam continuar a 
explorar esta coleção nas suas 
aulas durante o período em 
que esta se encontra fechada 
ao público, até março de 2022.

Conceção: Raquel Feliciano, 
Simão Palmeirim

C IDADANIA 

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu 
Gulbenkian: 
entre tempos, 
entre lugares, 
entre culturas
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

BRE VEMENTE

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: C IDADANIA , 

INTERCULTUR AL IDADE, 

M IGR AÇÃO, V IAGEM

Neste breve vídeo, convi-
damos professores e alunos 
a conhecer a coleção de 
Calouste Gulbenkian — um 
homem entre o Oriente 
e o Ocidente —, salien-
tando a sua riqueza no 
cruzamento de culturas e 
de tempos. Desafiamos a 
explorar esta diversidade 
e as possibilidades que ela 
nos oferece de pensarmos a 
sociedade em que vivemos.

Conceção e orientação: Joana 
Simões Piedade, Ricardo Mendes 

C IÊNC IA

V IDEOCONFERÊNCIA

E se eu fosse 
cientista?
22, 23 ABR* / 18:0 0 

60 M IN

MÍN. 5 — M Á X . 20 / GR ATU ITO, 

COM M ARCAÇÃO PRÉ V IA 

PAL AVR AS -CHAVE: CARRE IR AS , 

C IÊNCIA 

O que é ser cientista? Neste 
programa digital, convida-
mos os alunos do 9º- ano a 
conversarem com cientistas 
do Instituto Gulbenkian de 
Ciência (IGC) através de uma 
plataforma online de video-
conferência. Cada sessão terá 
a participação de um cientista 
do IGC, com quem os alunos 
podem esclarecer dúvidas 
sobre a carreira de cientista 
e explorar temas científicos. 
Mas atenção: estas sessões 
não se destinam a toda 
a turma. Os alunos mais 
curiosos sobre carreiras em 
ciência podem inscrever-
-se e participar sozinhos!

Conceção e orientação: Ana 
Mena, Vanessa Borges (Instituto 
Gulbenkian de Ciência)

Nota: Marcação através do e-mail 
schools@igc.gulbenkian.pt.  
A plataforma online de 
videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a do IGC ou a da 
própria escola. Mais informações 
em Gulbenkian.pt/ciencia.

* Esta videoconferência irá repetir-
-se nos dias 15 e 16 de julho.

3º C ICLO
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VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: visita à 
medida digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

25€ POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta presencial e/ou digital, 
poderão solicitar uma sessão 
à medida em versão digital.
Sempre que possível, desde que 
os temas a tratar se integrem 
no âmbito das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e Centro de Arte Moderna 

e/ou dos seus pressupostos 
pedagógicos de base, a equipa 
educativa procurará desenhar 
sessões específicas para dar 
resposta a estas solicitações. 
Uma vez que estas sessões 
digitais assentam num modelo 
de discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa, em função das 
características do projeto

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.
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ENSINO 
SECUNDÁRIO  
(10º, 11º, 12º) E 
PROFISSIONAL

ARTE 

HISTÓRIA 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Coleção 
Moderna: 
ver, pensar, 
questionar
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CONTEMPOR ANE IDADE, 

H ISTÓR IA , MODERNIDADE, 

MOV IMENTOS 

Neste breve vídeo, convida-
mos os professores e os alunos 
a conhecer a coleção do 
Centro de Arte Moderna, pro-
movendo uma leitura questio-
nadora sobre o que aconteceu 
na arte dos últimos 120 
anos. Do Modernismo e das 
vanguardas aos nossos dias, 
este vídeo lança questões, 
estimula um olhar interroga-
tivo e convida à investigação 
e ao debate na sala de aula.
Estes materiais são com-
plementares e procuram 
facultar ao professor um 
conjunto de materiais que 
lhe permitam continuar a 
explorar esta coleção nas suas 
aulas durante o período de 
fecho, até março de 2022.

Conceção: Cristina Campos,  
Sofia Cabrita

V IS I TA ONLINE 

O Museu à 
distância de um 
clique: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, CULTUR A V ISUAL, 

INTERPRETAÇÃO

Os tempos que vivemos são 
complexos, e nem sempre 
uma visita de estudo ou uma 
ida ao museu são possíveis. 
A pensar nesta situação, pro-
move-se a realização de uma 
sessão à distância através de 
plataforma online de video-
conferência. Nestas sessões, 
um mediador poderá moderar 
uma conversa com os alunos 
a partir de uma seleção de 
obras de arte das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e Centro de Arte Moderna, 
dinamizando uma aula à 
distância, centrada numa 
exploração das obras de arte e 
no muito que elas nos podem 
dizer, usando as metodologias 
participativas  

e questionadoras que carac-
terizam as nossas visitas.
Uma vez que estas sessões 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Ana 
Marreneca, Cristina Campos, Filipa 
Santos, Hugo Barata, Mariana Abreu, 
Ricardo Mendes, Sara Inácio

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL 
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V ÍDEO SELF - SERV ICE

Ser moderno 
é…? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas  
— em vídeo 
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: ABSTR AÇÃO, 

CUB ISMO, MODERNIDADE, 

MODERNISMO, VANGUARDA

Neste breve vídeo, exploramos 
o Modernismo e as vanguar-
das na coleção do Centro de 
Arte Moderna, selecionando 
alguns dos seus conceitos e 
artistas principais, através 
de um olhar questionador, 
pensado para se conjugar com 
o recurso educativo. Estes 
materiais são complementa-
res e procuram facultar ao 
professor um conjunto de 
recursos e estratégias que 
lhe permitam continuar a 
explorar esta coleção nas suas 
aulas durante o período em 
que esta se encontra fechada 
ao público, até março de 2022.

Conceção: Raquel Feliciano, 
Simão Palmeirim

C IDADANIA  

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V ÍDEO SELF - SERV ICE

Museu 
Gulbenkian: 
entre tempos, 
entre lugares, 
entre culturas
DISPONÍVEL EM GULBENK IAN.P T

BRE VEMENTE

10 M IN / DOWNLOAD  GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CONTEMPOR ANE IDADE, 

H ISTÓR IA , MODERNIDADE, 

MOV IMENTOS 

Neste breve vídeo, convi-
damos professores e alunos 
a conhecer a coleção de 
Calouste Gulbenkian —  

um homem entre o Oriente  
e o Ocidente — , salientando  
a sua riqueza no cruzamento  
de culturas e de tempos. 
Desafiamos a explorar 
esta diversidade e as pos-
sibilidades que ela nos 
oferece de pensarmos a 
sociedade em que vivemos.

Conceção e orientação: Joana 
Simões Piedade, Ricardo Mendes

C IÊNC IA

V IDEOCONFERÊNCIA

E se eu fosse 
cientista?
22, 23 ABR* / 18:0 0 

60 M IN

MÍN. 5 — M Á X . 20 / GR ATU ITO, 

COM M ARCAÇÃO PRÉ V IA 

PAL AVR AS -CHAVE: CARRE IR AS , 

C IÊNCIA 

O que é ser cientista?  
Neste programa digital, convi-
damos os alunos do 10º-  
ao 12º- anos a conversarem 
com cientistas do Instituto 
Gulbenkian de Ciência (IGC) 
através de uma plataforma 
online de videoconferência. 
Cada sessão terá a partici-
pação de um cientista do 
IGC, com quem os alunos 
podem esclarecer dúvidas 
sobre a carreira de cientista 
e explorar temas científicos. 
Mas atenção: estas sessões 
não se destinam a toda 
a turma. Os alunos mais 
curiosos sobre carreiras em 
ciência podem inscrever-
-se e participar sozinhos!

Conceção e orientação: Ana 
Mena, Vanessa Borges (Instituto 
Gulbenkian de Ciência)

Nota: Marcação através do e-mail 
schools@igc.gulbenkian.pt.  
A plataforma online de 
videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a do IGC ou a da própria 
escola. Mais informações em 
Gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/.

* Esta videoconferência irá repetir-
-se nos dias 15 e 16 de julho.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL 
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V IS I TA ONLINE 

LabChat
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

HOR ÁR IO A DEF IN IR

45 M IN

MÍN. 5 — M Á X . 25 / GR ATU ITO, 

COM M ARCAÇÃO PRÉ V IA

PAL AVR AS -CHAVE: C IÊNCIA , 

B IOLOGIA , C IENT ISTAS

Destinada a turmas de 
Biologia do 10º- ao 12º- anos de 
escolaridade, o LabChat é um 
programa digital que permite 
explorar um tema científico 
com os cientistas do Instituto 
Gulbenkian de Ciência 
(IGC), recorrendo a uma 
plataforma online de video-
conferência. Os alunos podem 
ainda esclarecer dúvidas 
sobre o que é ser cientista.

Conceção e orientação: Ana 
Mena, Vanessa Borges (Instituto 
Gulbenkian de Ciência)

Nota: Marcação através do e-mail 
schools@igc.gulbenkian.pt.  
A plataforma online de 
videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a do IGC ou da própria 
escola. Mais informações em 
Gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/.

VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: visita à 
medida digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

25€ POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta presencial e/ou digital, 
poderão solicitar uma sessão 
à medida em versão digital.
Sempre que possível, desde que 
os temas a tratar se integrem 
no âmbito das coleções do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna 
e/ou dos seus pressupostos 
pedagógicos de base, a equipa 
educativa procurará desenhar 
sessões específicas para dar 
resposta a estas solicitações. 

Uma vez que estas sessões 
digitais assentam num modelo 
de discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa, em função das 
características do projeto

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL
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VIS ITA PEDAGÓGICA

V IS I TA ONLINE

Para quem são 
os museus? 
Uma visita 
pedagógica 
digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS , 

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

90 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: METAV IS I TA , 

META-APRENDIZ AGEM, 

ESTR ATÉGIAS PEDAGÓGICAS, 

PÚBL ICOS, METODOLOGIAS

Quais as questões e processos 
que levaram à criação de 
uma determinada visita 
guiada? Como escolher 
o enfoque e a abordagem 
mais adequados? Como 
desenhar estratégias para 
uma criança, um jovem e um 
adulto? Como criar materiais 
mediadores que reforcem 
verdadeiramente o trabalho 
de exploração de uma obra e 
potenciem a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas, 
agora também em versão 
digital, pretendem responder 
a estas e outras questões, a 
partir da demonstração e da 
desconstrução dos nossos 
projetos educativos, dando a 
conhecer as suas premissas, 
opções e estratégias. 

Existe a possibilidade 
de realizar visitas exclu-
sivamente destinadas a 
abordar as estratégias para 
trabalhar com necessidades 
educativas específicas.

Conceção e orientação: Andreia 
Dias, Diana Pereira, Margarida 
Rodrigues, Margarida Vieira, 
Susana Gomes da Silva

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

ENS INO SECUNDÁR IO E PROFISS IONAL
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ENSINO 
SUPERIOR

VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: visita à 
medida digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30

25€ POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta presencial e/ou digital, 
poderão solicitar uma sessão 
à medida em versão digital.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna e/ou dos seus 

pressupostos pedagógicos 
de base, a equipa educativa 
procurará desenhar sessões 
específicas para dar resposta 
a estas solicitações. Uma vez 
que estas sessões digitais 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa, em função das 
características do projeto

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

ENS INO SUPER IOR
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VIS ITA PEDAGÓGICA

V IS I TA ONLINE

Para quem são 
os museus? 
Uma visita 
pedagógica 
digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

90 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30 

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: METAV IS I TA , 

META-APRENDIZ AGEM, 

ESTR ATÉGIAS PEDAGÓGICAS, 

PÚBL ICOS, METODOLOGIAS

Quais as questões e processos 
que levaram à criação de 
uma determinada visita 
guiada? Como escolher 
o enfoque e a abordagem 
mais adequados? Como 
desenhar estratégias para 
uma criança, um jovem e um 
adulto? Como criar materiais 
mediadores que reforcem 
verdadeiramente o trabalho 
de exploração de uma obra e 
potenciem a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas, 
agora também em versão 
digital, pretendem responder 
a estas e outras questões, a 
partir da demonstração e da 
desconstrução dos nossos 
projetos educativos, dando a 
conhecer as suas premissas, 
opções e estratégias. 

Existe a possibilidade 
de realizar visitas exclu-
sivamente destinadas a 
abordar as estratégias para 
trabalhar com necessidades 
educativas específicas.

Conceção e orientação: Andreia 
Dias, Diana Pereira, Margarida 
Rodrigues, Margarida Vieira, 
Susana Gomes da Silva

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

ENS INO SUPER IOR



© GONÇALO BARRIGA



79 AT IV IDADES D IG ITA IS

ACADEMIAS E  
UNIVERSIDADES  
SENIORES

C IDADANIA  

INTERCULTUR ALIDADE 

PENSA MENTO CRÍTICO  

E CRIATIVO

V IS I TA ONLINE 

O Museu à 
distância de um 
clique: de que 
nos falam as 
obras de arte?
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: ARTE, 

COLEÇÃO, CULTUR A V ISUAL, 

INTERPRETAÇÃO

Os tempos que vivemos são 
complexos, e nem sempre 
uma visita de estudo ou uma 
ida ao museu são possíveis. 
A pensar nesta situação, 
promove-se a realização 
de uma sessão à distância 
através de plataforma online 
de videoconferência. Nestas 
sessões, um mediador poderá 
moderar uma conversa com 
os alunos a partir de uma 
seleção de obras de arte das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna, dinamizando 

uma aula à distância, centrada 
numa exploração das obras 
de arte e no muito que elas 
nos podem dizer, usando as 
metodologias participativas 
e questionadoras que carac-
terizam as nossas visitas.
Uma vez que estas sessões 
assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Cristina 
Campos, Filipa Santos, Hugo 
Barata, Mariana Abreu, Ricardo 
Mendes, Sara Inácio

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição. 

ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES
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VIS ITA À MEDIDA

V IS I TA ONLINE

O Museu à 
distância de um 
clique: visita à 
medida digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30  

25€ POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta presencial e/ou digital, 
poderão solicitar uma sessão 
à medida em versão digital.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de 
Arte Moderna e/ou dos seus 
pressupostos pedagógicos 
de base, a equipa educativa 
procurará desenhar sessões 
específicas para dar resposta 
a estas solicitações. Uma vez 
que estas sessões digitais 

assentam num modelo de 
discussão participativa em 
direto, e não numa visita pré-
-gravada, é essencial assegurar 
que o sistema informático a 
utilizar na sala de aula permite 
que todos os alunos partici-
pem ativamente na sessão.

Conceção e orientação: Equipa 
educativa, em função das 
características do projeto

Nota: Marcação através do site  
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.

V IS I TA ONLINE

Centro de Arte 
Moderna — uma 
coleção entre  
a modernidade 
e a contempo-
raneidade
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS 

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T 

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30 

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: COLEÇÃO 

DE ARTE MODERNA , 

CONTEMPOR ANE IDADE, 

MODERNIDADE

Considerada a mais completa 
coleção de arte moderna 
portuguesa, que reúne alguns 
dos artistas portugueses 
mais conceituados interna-
cionalmente, de Amadeo de 
Souza-Cardoso a Paula Rego 
ou Vieira da Silva, o Centro 
de Arte Moderna continua 
a aumentar a sua coleção de 
obras de arte contemporânea 
através de doações e aquisi-
ções. Esta visita digital oferece 
uma panorâmica sobre este 
acervo, constituindo uma 
oportunidade de acompanhar 

ACADEMIAS E UNIVERS IDADES SEN IORES
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as grandes mudanças na arte  
e no país dos últimos cem 
anos através de um núcleo  
de artistas e obras expressivas 
da qualidade e diversidade  
da coleção. 
Uma oportunidade única  
de conhecer digitalmente  
a coleção durante o período  
de renovação do Centro de 
Arte Moderna, que reabrirá 
em 2022. Através de plata-
forma de videoconferência  
e de PowerPoint, o mediador 
procurará estabelecer diálogo 
com os grupos participantes, 
promovendo uma análise 
vivenciada das obras, das 
situações e das temáticas.

Conceção e orientação: Carlos Carrilho

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição. 

V I S I TA ONLINE

As obras  
imperdíveis  
de Calouste 
Gulbenkian 
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS , 

E XCETO TERÇAS -FE IR AS 

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T 

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30 

60 M IN / M ÍN. 10 — M Á X . 30 

20 € POR SESSÃO

PAL AVR AS -CHAVE: COLEÇÃO, 

COLEC IONADOR, MUSEU

De origem arménia, Calouste 
Gulbenkian foi um homem 
de negócios, colecionador 
de arte e filantropo, que 
escolheu Lisboa para passar 
os últimos anos da sua vida e 
dar a conhecer a sua coleção. 
Descubra o homem por trás 
do colecionador, o seu gosto e 
a época em que viveu, através 
das histórias das aquisições 
das peças mais emblemá-
ticas da coleção do Museu 
Calouste Gulbenkian. Uma 
visita que começa nos faraós 
do Antigo Egito, passa pelo 
Médio e Extremo Oriente, 
e atravessa a arte europeia, 
desde as artes decorativas 
do século xviii aos artistas 
que mais o fascinaram: 
Rembrandt, Turner ou René 
Lalique, seu amigo pessoal.

Uma oportunidade única 
de conhecer as obras-pri-
mas do Museu através de 
plataforma de videoconfe-
rência e de PowerPoint, em 
que o mediador procurará 
estabelecer diálogo com 
os grupos participantes, 
promovendo uma análise 
vivenciada das obras, das 
situações e das temáticas. 

Conceção e orientação: Filipa Santos

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma 
online de videoconferência será 
definida aquando da marcação, 
podendo utilizar-se a da Fundação 
Calouste Gulbenkian ou a da 
própria escola/instituição.
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NECESSIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS

FÓRUM PAR A CR IAÇÃO 

DE CONTEÚDOS

(Re)ligados: 
fórum de 
partilha
20 ABR ; 25 M A I / TER / 15:0 0

REQUER INSCR IÇÃO PRÉ V IA

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR

AQUANDO DA M ARCAÇÃO

90 M IN

MÍN. 1 — M Á X . 30 / GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

PROFESSORES, AUX I L IARES , 

EDUCADORES, TÉCNICOS QUE 

TR ABALHEM COM PESSOAS COM 

NECESS IDADES EDUCAT IVAS 

ESPECÍF ICAS (ENS INO 

INTEGR ADO E ESPEC IAL)

Nestes tempos de incerteza e 
confinamento, temos pensado 
muito no público específico 
com que trabalhamos. Muito 
para além dos conteúdos, 
experiências e vivências que 
proporcionamos enquanto 
mediadores artísticos, estão os 
afetos. Estabelecemos vínculos 
através do contacto e da 
proximidade. Estando! E essa 
é a proposta do «(Re)ligados», 
a criação de um espaço de 
encontro e de partilha que 
procura continuar este estar 
juntos em duas vertentes: 
— Proporcionando um «fórum 
de partilha» online para todos 
os técnicos interessados, onde 
possamos debater ideias, 

colocar e colocarmo-nos 
questões, estar entre pares, 
estar acompanhados num 
tempo em que ser professor 
destes cidadãos é ainda mais 
difícil;  
— Criando posteriormente 
conteúdos online (a partir 
das questões debatidas nos 
fóruns), sob a forma de 
tutoriais, que possam ser 
desenvolvidos em ambiente de 
sala, com propostas artísticas 
e criativas a partir de obras de 
arte das coleções do Museu 
Calouste Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna. 

Conceção e orientação: Margarida 
Rodrigues, Margarida Vieira

Nota: Para mais informações e 
inscrições, contactar via e-mail 
mcrodrigues@gulbenkian.pt ou 
mmendes@gulbenkian.pt.

NECESS IDADES EDUCAT IVAS ESPECÍF ICAS
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MISTERIOSO(A) 
CIENTISTA X

Explore com os seus alunos a visita virtual ao Instituto 
Gulbenkian de Ciência (IGC) e desvende quem é o(a)  
misterioso(a) Cientista X, que deixou uma carta enigmática  
e espalhou pistas pelo Instituto.  
Esta atividade permite aos alunos conhecerem um pouco 
mais sobre a ciência que é feita em Portugal e sobre o 
dia-a-dia dos cientistas, desafiando-os a interpretar resulta-
dos para decifrar os enigmas de ciência que foram deixados 
pelo(a) Cientista X. 
A visita virtual é feita de modo interativo e recorre a tecnolo-
gia de 360°, possibilitando ao visitante observar todo o espaço 
envolvente. Para tal, use o rato para deslocar a imagem. 

Conceção e orientação: Ana Mena, Vanessa Borges 
(Instituto Gulbenkian de Ciência)

Recomendamos o acesso a esta experiência virtual através do navegador 
Google Chrome, bem como uma boa ligação à Internet.

Mais informações em Gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/.

VIS ITA VIRTUAL E ESCAPE ROOM  DE C IÊNC IA  

ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

45 M IN / GR ATU ITO, ACESSO ATR AVÉS DO WEB S ITE

PAR A ALUNOS A PART IR DO 9º ANO

PAL AVR AS -CHAVE: B IOLOGIA , C IÊNCIA , C IENT ISTAS
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OS PROFESSORES PODEM 

CONSULTAR OS RECURSOS 

EDUCAT IVOS (QUE SÃO 

M ATER IA IS DE APOIO PAR A O 

EDUCADOR, PROFESSOR OU 

OUTRO AGENTE EDUCAT IVO) 

NO SEPAR ADOR « AT IV IDADES 

D IG ITA IS »,  NA PÁGINA 52. 
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CURSOS PRESENCIAIS 

CURSOS TEÓR ICO-PR ÁT ICOS

Aula no Jardim: 
ensinar a 
aprender com  
a natureza
24 ABR , 29 M A I  / SÁB   

10:0 0 –13:0 0, 14:30 –17:30

30 M A I / DOM / 10:0 0 –13:0 0

DUR AÇÃO TOTAL 15 HOR AS 

ED IF ÍC IO SEDE — JARD IM / 50 €

PROFESSORES DO 1º E 2 º C ICLOS 

DO ENS INO BÁS ICO E OUTROS 

PROFISS IONA IS DA ÁRE A 

EDUCAT IVA

A familiaridade das crianças 
com o mundo natural traz 
benefícios a muitos níveis, 
do educacional ao bem-estar 
físico e emocional. Sabemos 
que através da experiência, e 
do entusiasmo que dela brota, 
se consolidam aprendizagens, 
e que com o despertar dos 
sentidos e o aguçar da curio-
sidade é possível estimular o 
desenvolvimento psicológico, 
social, interpessoal e estético. 
Neste curso, que se inscreve 
numa filosofia de aprendi-
zagem em contacto com a 
natureza e com o espaço 
exterior, propõe-se a explora-
ção de estratégias práticas que 
levam o ensino e a aprendiza-
gem para fora da sala de aula. 

Tendo como ponto de partida 
alguns conteúdos curriculares 
do 1º- e do 2º- ciclos, leva-se a 
matemática, o português e as 
ciências ao encontro da arte, 
numa exploração direta ao 
ar livre. A natureza e os seus 
elementos tornam-se assim 
ferramenta e laboratório para 
a aquisição de conhecimen-
tos de uma forma lúdica, 
criativa e experimentalista.

Conceção e orientação: 
Leonor Pêgo, Vanda Vilela

Nota: Grande parte do curso acontece 
no Jardim, independentemente 
das condições atmosféricas. 
Os participantes devem trazer 
vestuário e calçado adequados.

Bilhetes disponíveis brevemente 
em Gulbenkian.pt.

O diário 
de campo: 
ferramenta de 
aprendizagem 
08 M A I ,  05 JUN / SÁB

10:0 0 –13:0 0 

JARD IM — ED IF ÍC IO SEDE 

3 HOR AS 

20 € 

PROFESSORES DE TODOS OS 

N ÍVE IS DE ENS INO E OUTROS 

INTERESSADOS 

Ensinar com sucesso é um 
desafio criativo! O professor 
tem de ter na bagagem um 
grande número de estratégias 
estimulantes que lhe permitam 
adequar-se às características 
de cada aluno e ao seu modo 
de aprender.  
O diário de campo é uma  
ferramenta muito versátil  
e bastante eficaz como ins-
trumento de aprendizagem. 
Nele se registam informações 
preciosas sobre tudo o que  
é novidade, e ensaiam-se  
diferentes abordagens, umas 
mais experimentais e labo-
ratoriais, outras de análise 
rigorosa, para compreensão  
do que nos rodeia. Neste 
curso, que decorrerá no Jardim 
Gulbenkian, vamos descobrir 
diferentes formas de usar o 
diário de campo e adequá-lo ao 
ensino das várias disciplinas. 
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Muito concretamente, vamos 
testá-lo enquanto ferramenta 
para a realização de aulas ao 
ar livre ou em contacto direto 
com os objetos estudados.  
É objetivo deste curso dotar 
os professores de ferramentas 
que permitam tornar o ensino 
mais versátil e estimulante e, 
por intermédio do desenho, 
renovar o olhar sobre os 
espaços exteriores e as espécies 
vegetais que nele existem. 

Conceção e orientação: Mário Linhares 

Nota: Grande parte do curso acontece 
no Jardim, independentemente 
das condições atmosféricas. Os 
participantes devem trazer vestuário 
e calçado adequados. A lotação será 
ajustada em função da evolução 
da situação epidemiológica, e de 
acordo com as diretrizes da Direção-
-Geral da Saúde. Ver condições 
de acesso em Gulbenkian.pt.

Bilhetes disponíveis brevemente 
em Gulbenkian.pt.

Plasticus 
maritimus 
22, 23 M A I / SÁB E DOM

10:0 0 –13:0 0, 14:30 –17:30 

DUR AÇÃO TOTAL 12 HOR AS  

(2 SESSÕES DE 6 HOR AS) 

ED IF ÍC IO SEDE — SAL A 2 / 50 € 

PROFESSORES DE VÁR IOS 

N ÍVE IS DE ENS INO E OUTROS 

PROFISS IONA IS DA ÁRE A 

EDUCAT IVA

«A cada hora que passa, mil 
toneladas de plástico vão parar 
aos oceanos, o equivalente a um 
camião cheio de plástico, por 
minuto! Já é tempo de fazermos 
alguma coisa.»

ana pêgo,  

Os professores são os mais 
fortes aliados na mobilização  
e consciencialização dos 
alunos para a literacia dos 
oceanos, e por isso propomos 
que conheçam Plasticus 
maritimus, uma «espécie»  
que se apoderou das nossas 
vidas e que agora está em 
 todo o lado, causando uma 
infinidade de problemas.  
É importante perceber o 
que é, de onde vem, quais 
os efeitos da sua utilização 
descontrolada e o que se 
pode fazer para minimizar 
o problema. Vamos também 
perceber como é que,  
a brincar, conseguimos  
dominá-la. 
Nesta formação, explorando 
tanto o lado científico, como 
o lado artístico, serão ofere-
cidas aos professores ferra-
mentas científicas e lúdicas 

que podem ser usadas em sala 
de aula, com o objetivo de 
ampliar o conhecimento dos 
alunos sobre o oceano e de 
estimular a sua vontade de o 
proteger, contribuindo para a 
tão desejada alteração de com-
portamentos. Esta formação 
é dirigida a professores e 
outros agentes educativos, 
de todos os níveis de ensino 
e de todas as disciplinas. 
Vão abordar-se as questões 
científicas relacionadas com 
a poluição dos oceanos por 
plásticos, e serão propostas 
abordagens artísticas ao 
tema, intercalando a teoria 
com atividades práticas que 
podem ser replicadas, poste-
riormente, em sala de aula.

Conceção e orientação: Ana Pêgo

Bilhetes disponíveis brevemente 

em Gulbenkian.pt. 



87 AT IV IDADES PAR A PROFESSORES

FÓRUM PAR A CR IAÇÃO DE 

CONTEÚDOS ONLINE 

(Re)ligados: 
fórum de 
partilha 
20 ABR ; 25 M A I / TER / 15:0 0 

REQUER INSCR IÇÃO PRÉ V IA  

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO  

90 M IN  

M ÍN. 1 — M Á X . 30 / GR ATU ITO

PAL AVR AS -CHAVE: 

CRUZ A MENTO, PARCER IA , 

PROJETOS ESPECÍF ICOS

PROFESSORES, AUX I L IARES , 

EDUCADORES, TÉCNICOS QUE 

TR ABALHEM COM PESSOAS COM 

NECESS IDADES EDUCAT IVAS 

ESPECÍF ICAS (ENS INO 

INTEGR ADO E ESPEC IAL)  

Nestes tempos de incerteza e 
confinamento, temos pensado 
muito no público específico 
com que trabalhamos. Muito 
para além dos conteúdos, 
experiências e vivências que 
proporcionamos enquanto 
mediadores artísticos, estão 
os afetos. Estabelecemos 
vínculos através do contacto 
e da proximidade. Estando! 
E essa é a proposta do 
«(Re)ligados», a criação de 
um espaço de encontro e 
de partilha que procura 
continuar este estar juntos em 
duas vertentes: 
— Proporcionando um «fórum 
de partilha» online para todos 
os técnicos interessados, onde 

possamos debater ideias, 
colocar e colocarmo-nos 
questões, estar entre pares, 
estar acompanhados num 
tempo em que ser professor 
destes cidadãos é ainda mais 
difícil; 
— Criando posteriormente 
conteúdos online (a partir 
das questões debatidas nos 
fóruns), sob a forma de 
tutoriais que possam ser 
desenvolvidos em ambiente de 
sala, com propostas artísticas 
e criativas a partir de obras de 
arte das coleções do Museu 
Calouste Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna.  

Conceção e orientação: Margarida 
Rodrigues, Margarida Vieira 

Nota: Para mais informações e 
inscrições, contactar via e-mail 
mcrodrigues@gulbenkian.pt ou 
mmendes@gulbenkian.pt. 
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V IS I TA PRESENCIAL

Visita 
pedagógica: 
Para quem são 
os museus?*
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

10:10 –17:30 / 2 HOR AS

2,5€ POR PESSOA

EDUCADORES DE INFÂNCIA , 

PROFESSORES E OUTROS 

PROFISS IONA IS DA ÁRE A 

EDUCAT IVA

Quais as questões e processos 
que levaram à criação de  
uma determinada visita 
guiada? Como escolher o 
enfoque e a abordagem mais 
adequados? Como desenhar 
estratégias para uma criança, 
um jovem e um adulto? Como 
criar materiais mediadores 
que reforcem verdadeiramente 
o trabalho de exploração  
de uma obra e potenciem  
a aprendizagem?  
Estas visitas pedagógicas 
pretendem responder  
a estas e outras questões,  
a partir da demonstração e  
da desconstrução dos nossos 
projetos educativos, dando  
a conhecer as suas premissas, 
opções e estratégias. 
Existe a possibilidade 
de realizar visitas exclu-
sivamente destinadas a 
abordar as estratégias para 
trabalhar com necessidades 
educativas específicas.

Conceção e orientação: Andreia 
Dias, Diana Pereira, Margarida 
Rodrigues, Margarida Vieira, 
Susana Gomes da Silva

Nota: Na altura da marcação, 
o professor deverá indicar os 
objetivos da visita, para uma melhor 
adequação das estratégias ao perfil 
do grupo. A lotação será ajustada 
em função da evolução da situação 
epidemiológica, e de acordo com as 

diretrizes da Direção-Geral da Saúde. 

* TA MBÉM D ISPONÍVEL  

V I S I TA ONLINE

Para quem são 
os museus? 
Uma visita 
pedagógica 
digital
ABR– JUN / D IAS ÚTE IS ,  

E XCETO TERÇAS -FE IR AS 

REQUER M ARCAÇÃO PRÉ V IA  

EM GULBENK IAN.P T 

PL ATAFOR M A DE 

V IDEOCONFERÊNCIA A DEF IN IR 

AQUANDO DA M ARCAÇÃO 

10:0 0 –13:0 0; 14:30 –17:30  

90 M IN / M ÍN. 5 — M Á X . 30  

20 € POR SESSÃO

EDUCADORES DE INFÂNCIA , 

PROFESSORES E OUTROS 

PROFISS IONA IS DA ÁRE A 

EDUCAT IVA

Nota: Marcação através do site 
Gulbenkian.pt. A plataforma online 
de videoconferência será definida 
aquando da marcação, podendo 
utilizar-se a da Fundação Calouste 
Gulbenkian ou a da própria escola/ 
instituição. O professor deverá indicar, 
aquando da marcação, os objetivos 
da visita, para uma melhor adequação 
das estratégias ao perfil do grupo.
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FÁBRICA DE 
PROJETOS

Tem uma ideia? Gostava de desenvolver um projeto  
com as obras de arte das coleções Gulbenkian?  
Venha falar connosco! 
A Fábrica de Projetos centra-se na ideia dos museus como 
um ponto de encontro e aposta em projetos que nascem 
de forma colaborativa e participativa entre professores, 
alunos e a nossa equipa educativa. Aqui criam-se projetos 
à medida das ideias e necessidades das escolas, que apro-
fundam a relação com o nosso património e trabalham 
diferentes temas e conteúdos das mais diferentes áreas, num 
processo criativo e crítico dentro da educação artística. 

Nota: Requer marcação de reunião prévia e avaliação das propostas  
de trabalho e da capacidade de resposta da equipa. As reuniões  
deverão ser realizadas via plataforma online de videoconferência. 

Para marcação de reunião, contactar afdias@gulbenkian.pt ou 217 823 410. 

PROJETO ESCOL AR

ABR– JUN / D IAS ÚTE IS 

MUSEU CALOUSTE GULBENK IAN

EDUCADORES DE INFÂNCIA ,  

PROFESSORES DE TODOS OS N ÍVE IS DE ENS INO  

OU OUTROS MEDIADORES 
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SELF-SERVICE DENTRO E 
FORA DA SALA DE AULA

GULBENKIAN.PT

Os professores podem encontrar no  
website algumas ideias criativas e artísticas  
(videotutorias, tutoriais, desafios passo-
-a-passo e histórias) para o seu trabalho, 
dentro e fora da sala de aula. 
Algumas destas videotutorias e tutoriais 
nasceram de projetos especiais de anos  
letivos anteriores, e nelas encontram pistas 
para renovar o repertório de técnicas  
e materiais, sugestões para explorar outras 
abordagens no que se refere a temas nucleares, 
como a escrita, a leitura, a ilustração,  
o desenho e muito mais. Para ver, explorar  
e criar, visite-nos em gulbenkian.pt.  
E não se esqueça de explorar as novas video- 
tutorias e recursos educativos criados para  
o ano letivo de 2020/2021 em gulbenkian.pt. 

Consultar o separador das «Atividades Digitais».
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VIDEOTUTORIAS E TUTORIAIS 

Porque não aproveitar para 
ensinar a fazer um livro 
pop-up, treinar a escrita e 
criar personagens literárias 
ou melhorar as técnicas de 
desenho? Aqui os professores 
encontram ideias para aprovei-
tar em sala de aula, pensadas 
para vários ciclos de escolari-
dade, fáceis de acompanhar e 
repletas de exemplos práticos. 

Ilustração
1º E 2 º C ICLOS

Estas videotutorias convidam 
a fazer uma viagem pelo 
processo criativo da ilus-
tração para livros, com 
muitos exemplos práticos 
de utilização de diferen-
tes técnicas e materiais. 

Conceção e orientação: 
Margarida Botelho

Realização e produção: Tiago Augusto

Construção  
de narrativas
1º E 2 º C ICLOS

A partir destas videotutorias 
poderá experimentar — em 
sala de aula — várias ferra-
mentas e dispositivos para 
«massajar a criatividade», 
introduzindo no processo 
de escrita um caráter lúdico 
que pode facilitar a con-
cretização dos objetivos.

Conceção e orientação: 
Catarina Requeijo 

Realização e produção: Tiago Augusto

Livro de autor
1º E 2 º C ICLOS

Nestes vídeos, ficará a 
conhecer diferentes tipos 
de construção, e aprenderá 
a fazer um livro pop-up, 
um leporello, um livro ins-
tantâneo ou uma enca-
dernação japonesa.

Conceção e orientação: 
Ana João Romana

Realização e produção: Tiago Augusto

Escrever 
sobre mim: 
videotutorias 
para jovens
ENS INO SECUNDÁR IO

Como pôr os jovens a 
escrever? Como pôr os 
jovens a escrever de uma 
forma que não seja penosa 
e dolorosa para eles, mas 
também para os professores.

Conceção e orientação: 
Maria Bárcia, Maria Gil

Realização e produção: Vende-se Filmes
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TUTORIAIS , DESAFIOS  

PASSO-A-PASSO 

Algumas destas ideias 
nasceram no período da 
quarentena, durante a qual os 
nossos mediadores e equipas 
educativas pensaram em 
propostas para as famílias 
desenvolverem em casa.  
São ideias fáceis e divertidas, 
que podem agora ser aprovei-
tadas pelos professores com 
recurso a materiais disponí-
veis na escola ou que os alunos 
facilmente trarão de casa. 
Tendo em conta os interesses 
das diferentes faixas etárias, 
explore estas propostas 
originais, em contexto de sala 
de aula. E não se esqueça de 
explorar os novos tutoriais 
criados para o ano letivo de 
2020/2021 em gulbenkian.pt.

Consultar o separador  
das «Atividades Digitais».

Anima-sons
A PART IR DO 1º C ICLO  

(+6 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: AN IM AÇÃO, 

IM AGEM, SOM, STOP MOTION 

Neste desafio, vamos inspi-
rar-nos nalgumas peças do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e aprender a construir 
um ser sonoro. Por fim, 
vamos dar-lhe vida através 
da técnica do stop motion. 
Mas o que será um ser 
sonoro? Vamos descobrir!

Conceção: Margarida Rodrigues,  
Sofia Martinho

Cadavre exquis:  
as mãos «cá  
de casa»
A PART IR DO PRÉ-ESCOL AR  

(+3 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: C ADAVRE 

E XQUIS ,  COLET IVO, DESENHO, 

SURRE AL ISMO

O cadavre exquis é um jogo 
coletivo inventado pelos 
artistas surrealistas. Neste 
desafio, convidamos as mãos 
«aí de casa», ou as da escola, 
a construírem, através do 
desenho, o seu cadavre exquis a 
partir de uma obra do Museu 
Calouste Gulbenkian e do 
Centro de Arte Moderna. 
Aceitam o desafio?

Conceção: Mariana Oliveira 
Wemans, Rita Luiz (Apigmenta)

É obra de 
arte caseira!
A PART IR DO PRÉ-ESCOL AR 

( TODAS AS IDADES)

PAL AVR AS -CHAVE: ART ISTA , 

CR IAT IV IDADE, DESAF IO, 

PROCESSOS, TÉCNICAS 

E se pudéssemos entrar 
na cabeça de um artista 
por uns momentos? Neste 
desafio, a ideia é seguir as 
instruções e usar a criativi-
dade para recriar algumas 
obras das nossas coleções 
com objetos do dia-a-dia.

Conceção: Mariana Oliveira 
Wemans, Rita Luiz (Apigmenta)

Suminagashi  
e variações
A PART IR DO 1º C ICLO  

(+6 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: DESAF IO, 

PROCESSOS, SUMINAGA SHI , 

TÉCNICAS, T INTA

Suminagashi é uma técnica 
originária do Japão que 
significa «tinta flutuante/ 
a flutuar». E é exatamente 
isso que propomos fazer 
nesta atividade: pôr tinta a 
flutuar, e depois agarrá-la 
com a nossa folha de papel!

Conceção: Maria Remédio

Um laboratório 
na cozinha
A PART IR DO PRÉ-ESCOL AR  

(+3 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: CORES, 

E XPER IÊNCIAS , INGREDIENTES , 

L ABOR ATÓR IO

Neste desafio, vamos trans-
formar a nossa cozinha num 
laboratório e fazer tintas 
de várias cores usando 
ingredientes que todos 
temos em casa. Uma ideia 
sustentável e divertida.

Conceção: Emma Andreetti

VÁR IOS N ÍVE IS DE ENS INO
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Um autorretrato 
por dia, não 
sabes o bem 
que te fazia
A PART IR DO 2º C ICLO 

(+12 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: 

AUTORRETR ATO, DESENHO, 

REGISTO, TÉCNICA

Para os tempos de quaren-
tena, tivemos uma ideia: 
fazer um autorretrato por 
dia. Voltando à normalidade 
dos nossos dias, podemos 
repetir e continuar esta ideia 
para ficarmos com registos 
das nossas mudanças no 
dia-a-dia, para mais tarde 
recordar! São vários os 
desafios que propomos.

Conceção: Ricardo Mendes

Aguarelário 
I: começar
A PART IR DO 4º ANO DO  

1º C ICLO (+9 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: AGUAREL A , 

CORES, PROCESSOS, TÉCNICAS

Desafios para experimen-
tar diferentes técnicas e 
processos, descobrir as 
cores e as muitas misturas 
de aguarelas. Então vamos 
meter água, dar-lhe cor e 
salpicar muitas ideias por aí!

Conceção: Raquel Feliciano

Aguarelário II:  
pintar uma 
árvore
A PART IR DO 4º ANO DO  

1º C ICLO (+9 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: AGUAREL A , 

CORES, PROCESSOS, TÉCNICAS

Vamos continuar a meter 
água, mas no bom sentido! 
Neste laboratório, vamos 
complicar um pouco mais 
(mas não muito!). Vamos 
continuar a experimentar dife-
rentes técnicas e processos, 
mas desta vez vamos pintar 
uma árvore. Preparados?!

Conceção: Raquel Feliciano

Sem prego, nem 
estopa: desafios  
de equilíbrio  
e puzzles
PRÉ-ESCOL AR E 1º C ICLO  

(5 – 8 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: EQUIL ÍBR IO, 

JOGO, PUZ ZLE

Vamos agarrar em objetos 
que temos na escola (ou 
em casa!) e que usamos no 
dia-a-dia: molas da roupa, 
cápsulas de café, formas 
pequenas, tampas, clips… e 
com isso vamos fazer o jogo 
do equilíbrio... e puzzles!

Conceção: Ana Marreneca, Rita Luiz

Dança de gestos 
mínimos
A PART IR DO PRÉ-ESCOL AR  

(+5 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: 

COREOGR AF IA , DANÇA , JOGO

Seguimos os passos da Susana 
Quaresma e vamos construir 
uma coreografia inspirada nos 
gestos das muitas persona-
gens que habitam as obras do 
Museu Calouste Gulbenkian 
e do Centro de Arte Moderna. 
No final, podemos dar um 
nome à dança, tirar fotogra-
fias, fazer um vídeo ou mesmo 
um desenho e partilhar com 
quem mais gostamos. 

Conceção: Susana Quaresma

Histórias 
ao cubo
A PART IR DO PRÉ-ESCOL AR  

(+5 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: H ISTÓR IAS , 

JOGO, LE I TUR AS

A partir de três cubos com 
obras do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro 
de Arte Moderna, vamos 
inventar e construir histórias 
fantásticas. De cada vez que 
lançarmos os cubos teremos 
leituras diferentes das obras: 
personagens, lugares e ações. 
No fim, damos um nome à 
história e podemos partilhar 
com quem mais gostamos. 

Conceção: Susana Quaresma

VÁR IOS N ÍVE IS DE ENS INO
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HISTÓRIAS CONTADAS  

E CANTADAS

Histórias para adormecer 
ou para aprender, conversas 
e ideias para estimular a 
reflexão e apurar o sentido 
crítico e outras sugestões 
estimulantes para dar 
uso à imaginação… Estas 
histórias estão pensadas para 
crianças dos 3 aos 6 anos. 

Espero que 
comece
PRÉ-ESCOL AR E 1º C ICLO  

(3 – 6 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: CARTA , 

DANÇA , DESENHO, H ISTÓR IA , 

V IAGEM

O Diogo está na Alemanha 
e a Joana em Portugal. 
Para encurtar a distância, 
criaram esta história para 
famílias sobre a espera, a 
amizade e a saudade. No 
final, lançam um desafio em 
que todos podem participar!

Criação e interpretação:  
Diogo deCalle, Joana Manaças

Colaboração: Zé Bernardino

Azul sonoro
PRÉ-ESCOL AR E 1º C ICLO  

(3 – 6 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: COR, 

H ISTÓR IA , IM AGINAÇÃO, 

V IAGEM, OBR A

A Susana Quaresma convida-
-nos a visitar o Centro de Arte 
Moderna, e em particular  
a obra Relevo Azul, de Nuno 
Barreto. A partir daqui vamos 
viajar por lugares dos quais 
temos muitas saudades nestes 
tempos de quarentena.  
E esta viagem vai ser mono-
cromática… vamos estar num 
mundo de uma só cor. Qual 
será? Prontos para a viagem? 
E fiquem atentos porque 
no fim temos um desafio.

Criação e interpretação: 
Susana Quaresma

O leão  
e a lebre —  
um conto de 
tradição persa
PRÉ-ESCOL AR E 1º C ICLO  

(3 – 6 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: H ISTÓR IA , 

L I BERDADE, MÚS ICA , OBR A , 

V IAGEM

A fábula do leão e da lebre 
é uma história da Índia 
antiga que nos lembra que 
é sempre possível mudar 
o rumo das nossas vidas 
e conquistar a liberdade. 
Esta história aparece num 
manuscrito persa adquirido 
por Calouste Gulbenkian, 
recentemente identificado 
nas reservas do Museu, e é 
aqui narrada por Rahman 
Haghighi, realizador iraniano, 
em persa e em português.

Criação e interpretação: 
Rahman Haghighi

VÁR IOS N ÍVE IS DE ENS INO
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VÍDEOS E WEBSITES

E aproveite, também, para 
conhecer os websites do 
Instituto Gulbenkian de 
Ciência (IGC) — «Ciência 
em Três» e «Lab in a Box» —, 
onde são disponibilizados 
recursos educativos de ciência 
que podem ser utilizados 
pelos professores autono-
mamente na sala de aula.

Cientistas  
em Casa
1º E 2 º C ICLOS (6 –13 ANOS)

PAL AVR AS -CHAVE: CASA , 

C IÊNCIA , ESCOL A , E XPER IÊNCIAS 

C IENT ÍF ICAS

O programa «Cientistas 
em Casa», do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, 
consiste em vídeos com ativi-
dades de ciência que se podem 
fazer tanto na escola como 
em casa. Estes conteúdos 
audiovisuais foram desenvol-
vidos no âmbito do projeto 
«Ciência Aberta a Oeiras» 
e estão disponíveis a todos 
os estudantes e professores 
que os queiram utilizar.

Criação: Instituto Gulbenkian de Ciência

Mais informações em 
Gulbenkian.pt/ciencia. 

No Laboratório 
com... bactérias
3º C ICLO E SECUNDÁR IO

PAL AVR AS -CHAVE: BACTÉR IAS , 

C IÊNCIA , L ABOR ATÓR IO

Neste videotutorial, cientis-
tas do Instituto Gulbenkian 
de Ciência (IGC) mostram 
materiais e procedimen-
tos que utilizam para 
estudar bactérias.

Criação: Instituto Gulbenkian de Ciência

Mais informações no canal  
de YouTube do IGC, em  
www.youtube.com/IGCiencia.

Ciência em Três
TODOS OS N ÍVE IS DE ENS INO 

PAL AVR AS -CHAVE: C IÊNCIA , 

ENS INO, SAL A DE AUL A , 

E XPER IÊNCIAS C IENT ÍF ICAS

Neste site, o Instituto 
Gulbenkian de Ciência 
disponibiliza recursos 
educativos de ciência em 
português, que podem ser 
utilizados pelos professores 
autonomamente na sala de 
aula, ou ser adaptados para 
um ensino à distância. Aqui 
poderá encontrar protocolos 
de atividades experimentais, 
vídeos e artigos de revisão. 

Criação: Instituto Gulbenkian de Ciência

Mais informações em  
ce3.igc.gulbenkian.pt. 

Lab in a Box
TODOS OS N ÍVE IS DE ENS INO

PAL AVR AS -CHAVE: C IÊNCIA , 

CUR IOS IDADE C IENT ÍF ICA , 

ENS INO, ESP ÍR I TO CR ÍT ICO

Um projeto pedagógico 
pioneiro, pensado para desen-
volver nos alunos o deslum-
bramento pelo meio que os 
rodeia, o espírito crítico e a 
curiosidade científica. No ano 
letivo de 2020/2021, a sua 
implementação irá decorrer 
em escolas do 1º- e 2º- ciclos do 
ensino básico do Município 
de Oeiras e nalguns países 
dos PALOP. O projeto tem 
um website onde são partilha-
dos os recursos educativos 
desenvolvidos, tornando-os 
assim disponíveis a todos 
os professores interessa-
dos no ensino de ciência. 

Criação: Joana Loureiro, Rodrigo 
Abreu — Instituto Gulbenkian de Ciência

Mais informações em labinabox.igc.pt.

PAR A CONHECER M A IS M ATER IA IS 

D IG ITA IS , VER PÁGINA 52.

VÁR IOS N ÍVE IS DE ENS INO
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TIPOLOGIAS DE ATIVIDADES
GLOSSÁRIO

ACESSÍVEL E INCLUSIVO 

A programação dos Serviços 
Educativos da Fundação 
Calouste Gulbenkian 
tem vindo a promover a 
acessibilidade, a fim de que  
a oferta educativa inclua  
todos os públicos. Durante  
a temporada 2020/2021, além 
da programação habitual 
inclusiva, teremos diversas 
atividades em Língua Gestual 
Portuguesa (LGP), com 
audiodescrição (AD), e ainda 
sessões acessíveis (SA).

L ÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

AUDIODESCR IÇ ÃO 

SESSÕES ACESS ÍVE I S 
As sessões acessíveis são sessões que 
decorrem numa atmosfera mais descontraída 
e acolhedora, havendo maior tolerância no 
que diz respeito ao movimento e ao barulho 
durante a atividade em causa. Destinam-se a 
todos os indivíduos e famílias que prefiram ou 
beneficiem de um ambiente mais descontraído 
num espaço cultural (por exemplo, pessoas 
com défice de atenção, pessoas com deficiência 
intelectual, pessoas com condições do espectro 
autista, pessoas com deficiências sensoriais, de 
comunicação, ou outras). As sessões acessíveis 
procuram tornar a experiência mais agradável, 
havendo sempre alguém da equipa para fazer a 
receção e acompanhamento dos participantes. 

ALÉM-PORTAS

Atividades a serem realizadas 
nas salas de aula ou escolas, 
através da intervenção de um 
mediador cultural. Nestas 
atividades propõem-se ideias, 
materiais e ferramentas para 
explorar ações criativas, 
que os participantes têm a 
oportunidade de desenvolver 
individual ou coletivamente, 
utilizando diferentes 
expressões artísticas. 

CURSOS 

Os cursos têm formatos, 
horários e durações variados, 
de forma a servirem diferentes 
tipos de interesses, objetivos 
e disponibilidades. Incluem 
desde cursos livres ao final 
do dia, dirigidos a todos 
os interessados, a cursos 
intensivos ao fim de semana, 
com uma componente teórico-
-prática, para agentes de 
ação educativa, passando por 
formações específicas  
de caráter pedagógico. Estão 
agrupados, de acordo com 
a sua natureza, em Cursos 
Livres, Cursos Teórico-
-Práticos e de Formação 
Pedagógica, que possibilitam  
a creditação de professores.

OFIC INAS 

Atividades centradas no fazer, 
tendo como traço característico 
a interdisciplinaridade e a 
interatividade. Propõem-se 
ideias, materiais e ferramentas 
para explorar ações criativas, 
que os participantes 
têm a oportunidade de 
desenvolver individual ou 
coletivamente, utilizando 
diferentes expressões 
artísticas: dramática, corporal, 
audiovisual, escrita, plástica 
e musical. Estão sempre 
associadas ao património 
da Fundação, incluindo a 
multiplicidade de plantas e 
outros seres vivos que habitam 
o seu jardim.

RECURSOS EDUCATIVOS 

Documentos de apoio que 
funcionam como tutoriais, 
onde se especifica a estrutura 
de uma atividade educativa, 
incluindo informação 
sobre os objetivos, as 
estratégias, conceitos-chave, 
contextualização histórico-
-social e as ferramentas 
ou materiais a usar. Estes 
documentos destinam-se  
a educadores e professores, 
dando-lhes referências a 
usar em contexto de sala de 
aula, ajustáveis ao currículo 
escolar e disciplina que 
leciona. Estes documentos 
podem ser consultados em 
Gulbenkian.pt junto de cada 
atividade, mas também, 
podem ser descarregados pelos 
educadores ou professores. 
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VÍDEO SELF-SERVICE 

Filmes de cariz didático, 
apresentados por um tutor, 
normalmente um mediador 
artístico que explora pistas 
e abordagens, apresentando 
propostas e materiais que 
podem ser usados pelo 
professor e seus alunos em 
contexto de sala de aula. Estes 
vídeos podem ser consultados 
em Gulbenkian.pt junto  
de cada atividade. 

VIS ITAS -JOGO 

Visitas em forma de jogo, 
dirigidas a um público mais 
jovem, nas quais o diálogo 
orientado e o recurso  
a materiais de apoio, únicos 
e extremamente apelativos, 
reforçam um processo de 
descoberta e aprendizagem 
lúdica através do contacto com 
o património da Fundação.

VIS ITAS MUSICAIS 

Sob a orientação de mediadores 
e formadores especializados, 
trabalham-se conceitos 
musicais adaptados à idade  
e formação do grupo, visando 
fornecer pistas para estimular  
o diálogo, a aprendizagem  
e a partilha de experiências, 
com o objetivo de potenciar a 
fruição dos objetos artísticos 
e promover a experiência 
musical. Nestas atividades,  
o grupo é convidado a ter  
uma atitude de «fazedor»,  
de criador, ao invés de 
espectador, potenciando-se 
a audição ativa e crítica e o 
envolvimento de todo o grupo 
enquanto entidade orgânica, 
bem como o dos professores 
que o acompanham, aos quais 
são fornecidas pistas que  
lhes permitirão continuar  
a trabalhar em ambiente  
de sala de aula.

VIS ITAS ORIENTADAS 

Partindo do património 
da Fundação, estas visitas 
procuram estimular os 
sentidos, sobretudo o ver e 
o ouvir, estabelecendo uma 
atmosfera de diálogo com 
os grupos participantes 
e utilizando materiais de 
exploração para promoverem 
uma análise vivenciada das 
obras, das situações e dos 
espaços envolventes. Abordam 
conceitos-chave que permitem 
contextualizar, descodificar, 
interpretar e relacionar os 
elementos em análise.

VIS ITAS ONLINE 

Visitas que exploram 
determinadas temáticas, 
através de um mediador 
cultural e de plataforma  
online de videoconferência,  
a ser estabelecida aquando  
da marcação da mesma.  
Estas visitas procuram 
estabelecer uma atmosfera 
de diálogo com os grupos 
participantes, promovendo 
uma análise vivenciada  
das obras, das situações  
e das temáticas. Abordam 
conceitos-chave que permitem 
contextualizar, descodificar, 
interpretar e relacionar  
os elementos em análise.

KIT

Embalagem que contém um 
conjunto de ferramentas, 
materiais, documentos 
ou jogos usados para a 
conceção de uma atividade 
educativa. Este conjunto será 
enviado por correio para as 
escolas, após encomenda e 
pagamento. Os kits devem 
ser usados e monitorizados 
por professores, ou outros 
educadores, em contexto de 
sala de aula. Propõem-se 
ideias, materiais e ferramentas 
para explorar ações criativas, 
que os participantes têm a 
oportunidade de desenvolver 
individual ou coletivamente, 
utilizando diferentes 
expressões artísticas.
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INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES
PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO  
EM GULBENKIAN.PT 
A PART IR DE 06 DE ABR I L DE 2021

VIS ITAS E OFIC INAS

Para contactos por e-mail, 
solicita-se aos interessados 
que forneçam informações o 
mais completas possível, com 
indicação do nome da escola e 
do responsável pela marcação e 
dos respetivos contactos, bem 
como da designação  
da atividade e do nível de 
ensino. Todas as marcações 
exigem confirmação pelo 
Descobrir e pela escola ou 
grupo (a confirmação deverá 
ser feita até três dias antes  
da data da atividade, caso 
contrário corre o risco de 
ser cancelada). É necessário 
apresentar a ficha de 
confirmação para levantar  
os bilhetes.

VIS ITAS LIVRES  

(SEM MEDIADOR)

Pede-se a todas as escolas 
e grupos organizados que 
desejem visitar o Museu 
Calouste Gulbenkian ou outras 
exposições temporárias da 
Fundação sem recurso aos 
nossos mediadores que façam 
a marcação prévia junto do 
Descobrir. As visitas livres 
requerem bilhete de entrada 
nas coleções e exposições e só 
é autorizada a entrada de uma 
turma (máximo de 8 alunos) 
de cada vez. Poderemos assim 
melhorar a nossa organização, 
evitando a sobreposição  
de grupos e a concentração 

excessiva de pessoas, o que 
muito beneficiará a qualidade 
das visitas. Neste sentido, e à 
semelhança do que acontece 
nas visitas orientadas, a 
marcação prévia é obrigatória 
e deverá ser feita através do 
e-mail descobrirmarcacoes@ 
gulbenkian.pt, ficando sujeita  
a confirmação.

CURSOS 

Em geral, não requerem 
marcação prévia, exceto 
em caso de se pretender 
creditação. Os bilhetes 
podem ser comprados online 
ou diretamente na bilheteira 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian.

ATR ASOS E CANCEL A MENTOS

O atraso da escola pode pôr 
em causa a realização da 
atividade. Os cancelamentos 
ou outras alterações (como o 
número de alunos) devem ser 
comunicados com a  
maior antecedência possível 
(pelo menos até 15 dias  
antes da data da atividade).  
Os cancelamentos feitos  
no próprio dia obrigam  
o grupo ao pagamento do valor 
mínimo de 10 euros.  
O mesmo se aplica às faltas  
de comparência.

REGISTO DE IMAGENS 

O Descobrir reserva-se o 
direito de recolher imagens 
das atividades para efeitos de 
divulgação (interna e externa), 
as quais poderão conter dados 
pessoais (nomeadamente, 
dados de imagem). Se o 
responsável ou o titular 
dos dados tiver dúvidas ou 
objeções a respeito da recolha 
de imagens neste contexto, 
deverá contactar um membro 
da equipa, que o esclarecerá 
acerca das finalidades dos 
registos e tomará as devidas 
providências. 

CONTACTOS 

No ato da marcação, reserva  
e/ou compra, solicita-se  
a todos os participantes de 
visitas, oficinas e cursos o 
fornecimento dos seus dados 
de contacto — nome, idade, 
telefone, e-mail — a fim  
de que os serviços possam 
informar acerca de eventuais 
alterações à programação.  
Os dados de contacto servirão 
exclusivamente para efeitos de 
gestão da atividade. A Fundação 
Calouste Gulbenkian só os irá 
conservar durante o período  
da atividade a que se referem, 
após o que os eliminará, salvo 
se for aplicável um prazo de 
retenção mais alargado, para 
efeitos de cumprimento de 
obrigações legais/regulatórias  
e/ou para efeitos de prossecução 
de interesses legítimos no 
contexto de processos judiciais. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO COVID-19
VER INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS  
EM GULBENKIAN.PT

Caso o participante preste o 
seu consentimento expresso, 
os dados pessoais recolhidos 
poderão ainda ser utilizados para 
fins de marketing e comunicação 
de eventos, o que poderá 
envolver a utilização de meios 
eletrónicos, nomeadamente 
e-mails, sms e mms, como 
também telefonemas. Nesta 
circunstância, os dados serão 
conservados com este propósito 
até que seja exercido por parte 
do titular o direito de oposição 
e/ou seja expresso o desejo de 
eliminação de dados pessoais. 
Os direitos de retificação, 
eliminação, limitação, oposição e 
direito à portabilidade dos dados 
pessoais podem ser exercidos 
pelo seu titular a qualquer 
momento através do envio 
de e-mail para privacidade@
gulbenkian.pt. De igual modo, 
o titular pode exercer o seu 
direito de apresentar reclamação 
junto da autoridade de controlo 
competente, caso considere 
terem sido violados os seus 
direitos nesta matéria.

BILHETES 

Esta brochura contém a 
programação para escolas 
e grupos organizados (como 
universidades, academias 
seniores e associações 
culturais), bem como 
professores. Para estes casos, 
os preços estão indicados junto 
de cada atividade. Para grupos 
particulares organizados 
(como agências de viagens, 
grupos seniores particulares 
e outras instituições), os 
preços praticados serão outros. 
Aconselhe-se com a equipa 
das marcações ou visite 
gulbenkian.pt. 

INÍC IO DAS MARCAÇÕES 

06 de abril de 2021

A PROGR A M AÇÃO ESTÁ  

SUJE ITA A ALTER AÇÕES.

BILHETE IR A 

Segunda a sexta, das 10:00 às 
19:00; sábados, das 10:00 às 
18:00. Domingos e feriados, 
das 13:00 às 19:00, somente em 
dias de concertos/espetáculos. 
Uma hora antes do início 
dos espetáculos, a bilheteira 
funciona exclusivamente para 
venda de bilhetes do espetáculo  
a realizar. 

 

MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN 

Segunda a domingo,  
das 10:00 às 18:00 (encerra 
às terças e nos dias 25 de 
dezembro, 1 de janeiro,  
1 de maio e Domingo de 
Páscoa). Última entrada de 
grupos organizados às 16:10.

ACESSOS FUNDAÇÃO  

CALOUSTE GULBENKIAN 

TR ANSPORTES PÚBL ICOS

Metro: São Sebastião (Linha 
Azul e Linha Vermelha) / Praça 
de Espanha (Linha Azul) 
Autocarros: 716, 756, 718, 726, 
742, 746 

GPS

38.737541, -9.154649

ESTACIONA MENTO 

Parque Berna (subterrâneo), 
Parque Valbom (subterrâneo), 
Parque Praça de Espanha 
(exterior)  
O parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian está 
aberto ao público nos dias  
dos concertos e dos cursos.

MOR ADAS

EDIF ÍC IO SEDE E MUSEU 

CALOUSTE GULBENKIAN

Av. de Berna 45A
1067-001 Lisboa

CENTRO DE ARTE MODERNA

Rua Dr. Nicolau de 
Bettencourt
1050-078 Lisboa

IGC — INST ITUTO GULBENKIAN 

DE C IÊNCIA 

Rua da Quinta Grande, 6
2780-156 Oeiras
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Maria João Botelho
Paulo Madruga
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Paula Côrte-Real 
(coordenadora)

EQUIPA DESCOBRIR
Ana Maria Lopes
Cláudia Leitão
Jorge Santos
Luísa Monteiro
Teresa Bolas
Verónica Rodrigues

SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO
DIRETOR A

Elisabete Caramelo

DIRETOR-ADJUNTO

Luís Proença

SERVIÇO DE 
MARKETING E 
TR ANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 
DIRETOR

Nuno Prego

DIRETOR A-ADJUNTA

Susana Prudêncio 

Clara Vilar

FOTOGR AF IAS

Gonçalo Barriga
Márcia Lessa
Mariana Jeca
Pedro Pina
Rodrigo de Souza

E XECUÇ ÃO E FOTOGR AF IA 

DE C APA

Sílvio Teixeira

DES IGN

Rita Mendes /
Silvadesigners

COORDENAÇ ÃO

Ana Maria Lopes

RE V ISÃO

Conceição Candeias

DEPÓS ITO LEGAL

298 235/09

EDIÇ ÃO DA FUNDAÇ ÃO 

C ALOUSTE GULBENK IAN

Av. de Berna, 45A
1067-001 Lisboa

MECENAS DA EQUIPA 

EDUC AT IVA DO MUSEU 

GULBENK IAN



2º C ICLO DO ENS INO BÁS ICO


