Baú Mágico

da história
PúblicoPúblico-alvo:
alvo
Escolas: (máx.50 crianças por sessão) – Pré-escolar (preferencial) ou 1.º Ciclo (1.º e 2.º anos)
Objetivos: Inseridos nas metas de aprendizagem no ensino pré-escolar e 1.º ciclo, em diversos domínios, tais como:
Desenvolvimento da capacidade de expressão comunicação;
Desenvolvimento da criatividade
Compreensão das artes no contexto
Desenvolvimento da identidade / autoestima / cooperação
Conhecimento das convenções gráficas
Desenvolvimento da compreensão de discursos orais e interação verbal
Formação pessoal e social, expressão e comunicação, linguagem oral e conhecimento do mundo.
Preço da atividade:
atividade:
Gratuito para grupos escolares mediante apresentação de credencial.
Como marcar a visita:
Através de e-mail para: geral@ccristo.dgpc.pt - mediante a disponibilidade de agenda
Periodicidade e Duração da visita:
Durante o ano letivo e eventualmente em férias para grupos de ATL, de 2ª a 6ª feira; duração de aprox. 60 minutos.
Descrição da visita:
visita:
As crianças serão recebidas na portaria, sendo convidadas a escolher um adereço (tiara, chapéu ou peça de vestuário) e
encaminhadas até ao recanto dos segredos onde farão uma breve visita a duas salas muito especiais.
Aí poderão ver vestuário e adereços dos cavaleiros templários, cofres com segredos e tesouros, vestuário e jóias reais,
assim como descobrir um baú mágico.
O baú será transportado, sendo aberto num local escolhido para o efeito e será lida uma das 4 histórias que ele contém.
Depois de desvendados os segredos do cofre, cada criança levará consigo uma lembrança que guardará junto aos seus
tesouros.
A visita será acompanhada por um técnico do SEA até à portaria de saída e percorre os espaços mais importantes
(claustros, igreja, janela do capítulo, refeitório, etc.) dando a conhecer, de forma simples e adequada à idade das
crianças, a história deste monumento, Património da Humanidade.
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