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SERVIÇO EDUCATIVO DO
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA
O Serviço Educativo tem como missão tornar o Castelo de
Guimarães / Igreja de S. Miguel / Paço dos Duques espaços
abertos à comunidade onde a descoberta dos espaços
museológicos se torne um desafio às aprendizagens. Para
tal, desenvolve um conjunto de atividades pedagógicas
e culturais direcionadas às várias faixas etárias com um
atendimento especializado. Sempre de portas abertas,
convidámo-lo a conhecer as nossas atividades…
Para mais informações: http://pduques.culturanorte.pt

MARCAÇÕES
As atividades com apoio do Serviço Educativo necessitam
de marcação prévia (preferencialmente com 8 dias de
antecedência).
Aquando da marcação devem ser facultados os seguintes
dados:
- Nome e telefone da entidade
- Nome do responsável do grupo
- N.º máximo de participantes e N.º de 		
acompanhantes
- Características do grupo (ano de escolaridade e
outros elementos que considerem relevantes)
- Atividade pretendida
- Data e horário desejado
A marcação pode ser feita por:
E-mail pduques.se@culturanorte.pt
Telefone (+351) 253 105 568 / 939 030 813 de 2ª a 6ª feira
entre as 09h e 30m e as 17h e 30m.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

VISITAS ORIENTADAS
Visita Geral ao Castelo de Guimarães
Visita de carácter geral ao Castelo, dependente das
condições atmosféricas, que apresenta ao público um
panorama sobre a evolução histórica do Castelo desde
o século X até ao Restauro no século XX. Além da análise
das características arquitetónicas e evolução das mesmas,
foca-se o período da Independência e da sua maior figura,
D. Afonso Henriques.
Público-alvo do 3.º ano do 1.º ciclo ao Ensino Secundário
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

Percurso pelo Monte Latito
Numa clara rotura entre o século XII e o século XV farse-á uma retrospetiva geral da história do espaço e
momentos marcantes do mesmo, passando pelo Castelo
de Guimarães, Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques.
Público-alvo do 3.º ano do 1.º Ciclo ao Ensino Superior
Tempo Médio 90 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25- 30 pessoas
Custo 2 Euros por pessoa

O Castelo e o Paço – Duas épocas que se
encontram no Monte Latito
A partir de um guião disponibilizado à Escola pretende-se
que, a visita seja preparada antecipadamente em contexto
de sala de aula em colaboração com o Serviço Educativo,
para ir de encontro aos currículos do Ensino Secundário.
Público-alvo Ensino Secundário
Tempo Médio 90 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 2 Euros por pessoa
“Guião disponível após a marcação”

O Paço – Antes e Depois do Restauro
Visita temática centrada no período do Restauro,
identificando-o com o Regime vigente do Estado Novo.
Partindo da Exposição de Fotografia do período pré
restauro, aborda-se o suposto traçado inicial do Palácio
e o porquê da sua inspiração nórdica. Passa-se depois
à menção do período de ruína seguindo-se para a
comparação entre o que é e o que terá sido.
Público-alvo Ensinos Secundário e Superior
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 2 Euros por pessoa

Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável
“As Origens da Casa de Bragança “
Visita orientada sobre Nuno Álvares Pereira e a sua
presença nas bases da fundação da Casa de Bragança.
Desde o nascimento até à morte pretende-se marcar a
sua ligação com D. Afonso e subsequentemente com
o Paço dos Duques de Bragança referindo aspetos da
descendência, vida militar, vida religiosa e da recente
canonização.
Público-alvo Ensinos Secundário e Superior
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25 – 30 pessoas
Custo 2 Euros por pessoa

As Conquistas do Norte de África nas Tapeçarias
de Pastrana
A partir das tapeçarias de Pastrana, o público conhece as
conquistas no Norte de África no tempo do rei D. Afonso V.
Público-alvo do 3.º ano do 1.º Ciclo ao Ensino Superior
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

Como viviam os Duques no Século XV
Visita temática que possibilita ao público escolar uma
viagem no tempo. Busca-se um trajeto pela época
medieval focando-se vários aspetos relacionados com o
quotidiano do séc. XV como, por exemplo, os hábitos de
alimentação, de higiene, práticas de lazer ou costumes.
Público-alvo do 3.º Ano do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

A Casa de Bragança
Visita orientada temática que tem por objetivo demonstrar
a importância da Casa de Bragança na História de Portugal.
Público-alvo Ensinos Secundário e Superior
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

Há Caça no Museu
Visita lúdica que explora, durante o percurso pelo museu,
as diversas coleções expostas.
Com a ajuda do técnico do serviço educativo, o grupo será
incitado a desenvolver a perspicácia visual, “caçando com
os olhos” os vários animais presentes nas peças expostas.
Além disto, são ainda focados hábitos de alimentação,
lúdicos e costumes.
Público-alvo Pré-primária e 1.º ano do 1.º Ciclo
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 20 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

D. Constança mostra o Paço dos Duques
Na companhia da 1.ª Duquesa de Bragança, o grupo

D. Constança mostra o Paço dos Duques
Na companhia da 1.ª Duquesa de Bragança, o grupo
percorre as salas do palácio onde a D. Constança mostra
como era o dia a dia palaciano no século XV.
Público-alvo Pré-primária e 1.º Ciclo
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25-30 pessoas
Custo 2 Euros por pessoa

JOGOS DE PISTA
Os Passinhos do Duque
Percurso com recurso a um roteiro a ser disponibilizado
comercialmente, mas mais aprofundado com a orientação
de um técnico do Serviço Educativo. Efetuando-se um trajeto
com jogos de estímulo intelectual, visual e artístico a partir do
qual se conhece o Paço dos Duques.
Público-alvo 1.º e 2.º ciclos
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25 pessoas
Custo 1Euro por guião + 1 Euro por aluno (quando
acompanhado por técnico do Serviço Educativo)

Descobrir o Castelo de Guimarães
Percurso com recurso a um roteiro a ser disponibilizado
comercialmente, mas mais aprofundado com a orientação
de um técnico do Serviço Educativo. Efetuando-se um trajeto
com jogos de estímulo intelectual, visual e artístico dá-se a
descoberta ou redescoberta do castelo.
Público-alvo 1.º e 2.º Ciclos
Tempo Médio 90 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25 pessoas
Custo 1 Euro por guião + 1 Euro por aluno (quando
acompanhado por técnico do Serviço Educativo)

Da Vila Alta à Vila Baixa
Da Vila de Cima à Vila de Baixo é um roteiro que permite
ficar a conhecer alguns dos principais marcos da história de
Guimarães de uma forma divertida.
O percurso começa na Vila de Cima, onde estão alguns
monumentos ligados à Fundação da Nacionalidade – Castelo
e Igreja de São Miguel de Guimarães – e o Paço dos Duques
de Bragança, e termina na Vila de Baixo, onde se encontram
as principais praças – Praça de Santiago e Praça da Oliveira – e
também o Museu de Alberto Sampaio.
Público-alvo 2.º e 3.º ciclos
Tempo Médio 60 minutos
N.º máximo de participantes 30 alunos
Custo 1,5€

Em Família… descobre o Paço dos Duques de
Bragança
Percurso com recurso a um guião onde as famílias
vão percorrendo o Paço através de jogos de estímulo
intelectual, visual e artístico.
Público-alvo Famílias
Tempo Médio 60 minutos
Custo Bilhete de entrada + 1 Euro por guião

Em Família… descobre o Castelo de Guimarães
Percurso com recurso a um guião onde as famílias vão
percorrendo o Castelo através de jogos de estímulo
intelectual, visual e artístico.
Público-alvo Famílias
Tempo Médio 45 minutos
Custo 1 Euro por guião (opcional subida à Torre de
Menagem – preço de tabela)

Roteiro da Família de Bragança
Após uma visita à exposição sobre a Família de Bragança,
convidam-se as crianças a explorar a mesma, com a ajuda
de um pequeno roteiro, que os ajudará a assimilar os
conhecimentos.
Público-alvo 1.º e 2.º Ciclos
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 25 pessoas
Custo 1 Euro por guião + 1 Euro por aluno (quando
acompanhado por técnico do Serviço Educativo)

TEATRO DE MARIONETAS
Aqui nasceu um Rei!

“Aqui nasceu um Rei”, é um teatro de marionetas que nos
conta, de forma divertida, episódios marcantes da vida do
nosso primeiro Rei. Este teatrinho vai dar-te a conhecer várias
personagens, tais como: os pais de D. Afonso Henriques, o
Conde D. Henrique e D. Teresa, Egas Moniz, o Conde Fernão
Peres de Trava, D. Mafalda, os filhos do nosso Primeiro Rei... e
contar muitas histórias!
Para além do teatro, os participantes poderão também
decorar o escudo e a espada do Primeiro Rei, levando estes
para casa como recordação.
Sempre que quiserem saber mais, venham ao Castelo de
Guimarães assistir a este teatrinho!
Público-alvo Pré primária, 1º e 2º ciclos
Tempo médio 30 minutos; teatro + ateliê 01h30
Custo teatro 1€; teatro + ateliê 4€
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TEATRO DE FANTOCHES
O Afonso e a Constança… Os Duques de
Bragança
Através de quatro personagens – D. Afonso, D. Constança,
Frade Frei João e o Bobo Serafim – num cenário divertido
e lúdico, transmite-se desde cedo ao jovem público
referências quanto à história da Casa de Bragança. Além
disto, o teatro permite ainda a apreensão de hábitos e
costumes do século XV.
Público-alvo Pré-primária, 1.º e 2.º anos do Primeiro Ciclo
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 60 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

Os dois Afonsos encontram-se no Século XXI
A partir dos fantoches de D. Afonso Henriques, Rei de
Portugal e D. Afonso, Duque de Bragança, que se encontram
no Paço dos Duques no século XXI, os mais novos aprendem
a distinguir estes dois personagens da História de Portugal e
a conhecer o tempo histórico em que viveram.
Público-alvo Pré-primária, 1.º e 2.º anos do 1.º Ciclo
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 60 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

A Casa de Bragança
São quatro personagens - Lagareiro, D. Afonso, D. Nuno
Álvares Pereira e D. João I – que, num cenário divertido e
lúdico, transmitem às crianças referências sobre as origens
da Casa de Bragança.
Público-alvo 1.º e 2.º Ciclos
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 60 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

RECRIAÇÕES HISTÓRICAS
Um dia na Idade Média
Público-alvo 1.º Ciclo
N.º máximo de participantes 50 pessoas
Pacote do Povo
Custo 3 Euros por participante
Tempo Médio Manhã ou tarde e inclui jogos medievais:
arauto de receção aos alunos, tiro com arco ( 3 tiros por
aluno), duelo de espadas e visita ao castelo.
Pacote Medieval
Custo 6 Euros por participante
Tempo Médio Manhã ou tarde e inclui jogos medievais:
arauto de receção aos alunos, tiro com arco, música
medieval, lenda do castelo, esgrima medieval, torneio
apeado e visita ao castelo.
Pacote Real
Custo 12 Euros por participante
Tempo Médio Manhã e tarde e inclui todas as atividades
do pacote medieval, além de escalada, façanhas medievais
e dois espetáculos.

O grupo de recriação histórica Milícia de Santa Maria
em colaboração com o Serviço Educativo do Castelo
de Guimarães apresentam-nos uma experiência
medieval com visitas ao castelo com pelejas singulares
de armas, tiro com arco, esgrima medieval adaptada,
jogos medievais, contador de histórias, música
medieval, dança, malabarismo, caça ao tesouro,
espetáculos e muito mais.
Esta recriação é uma atividade que privilegia os
públicos escolares onde a interdisciplinaridade
se desenvolve de uma forma lúdica, permitindo
aos alunos interagir e participar num conjunto de
atividades organizadas em vários locais do castelo,
proporcionando uma viagem no tempo.
(http://www.youtube.com/user/
paulosnb?feature=mhw4#p/a/u/0/XNN3INKt2Yg)

Encontro com os Duques de Bragança:
D. Afonso e D. Constança
Através da caracterização de técnicos do Serviço
Educativo, as crianças conhecem os duques fundadores
deste Paço e a importância da Casa de Bragança no
século XV. A partir deste conhecimento o grupo deverá
relacionar a importância desta Casa com a família real e
a independência de Portugal. Nesta recriação histórica o
grupo também irá conhecer os hábitos de vida, costumes,
vestuário e práticas de higiene usados no século XV.
Público-alvo 1.º Ciclo
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 50 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 1 Euro por pessoa

Encontro com o D. Afonso, Primeiro Duque de
Bragança
Um técnico do serviço educativo caracterizado, apresentase às crianças como sendo D. Afonso, o Primeiro Duque de
Bragança. Durante a recriação é-lhes dado a conhecer a
importância da Casa de Bragança no século XV.
Público-alvo 1.º Ciclo
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 50 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 1 Euro por pessoa

Encontro com D. Afonso Henriques
Através da caracterização de um técnico do Serviço
Educativo, pretende firmar-se uma imagem de impacto
para que as crianças possam recordar o seu encontro com
o 1.º Rei de Portugal. Além disto, consoante o grau de
conhecimentos do grupo, estende-se a recriação focando
pontos memoráveis da vida de D. Afonso Henriques,
mas também se permite o aprisionamento de costumes,
vestuário, práticas bélicas ou de alimentação vigentes no
século XII.
Público-alvo 1.º Ciclo
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 50 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 1 Euro por pessoa

Encontro com a D. Mumadona Dias
Através da caracterização de um técnico do Serviço
Educativo, pretende-se dar a conhecer Mumadona
Dias, fundadora de Guimarães. Neste encontro focamse aspetos da vida desta condessa e os motivos que a
levaram a mandar construir o Mosteiro de Santa Maria e
do Salvador e o Castelo no século X.
Público- alvo 1.º Ciclo
Tempo Médio 45 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 50 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 1 Euro por pessoa

OFICINAS
Uma Viagem ao Tempo de D. Afonso Henriques
A partir do encontro com D. Afonso Henriques, desenrolase um diálogo entre o Primeiro Rei e os participantes à
volta dos acontecimentos mais marcantes do seu reinado,
nomeadamente, o seu papel na formação de Portugal.
Depois desta viagem os participantes vão dar azo à sua
imaginação, decorando o escudo e a espada do Primeiro
Rei, levando estes para casa como recordação.
Público-alvo Pré primária, 1º e 2º ciclos
Tempo médio 01h30
Custo 4€
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Oficina de Danças Antigas
O objetivo desta oficina é dar a conhecer um leque
variado de danças internacionais abrangendo estilos
e épocas diferentes: Danças Medievais, Danças
Renascentistas, Danças Sociais e Danças Tradicionais.
Para além da dança serão abordadas outras áreas como o
canto e o jogo medieval.
Público-alvo Crianças da Pré-primária ao ensino
universitário
Tempo Médio 45 minutos
N.º mínimo de participantes por sessão 15 pessoas
N.º máximo de participantes por sessão30 pessoas
Custo Escolas 2 Euros por aluno

D. Afonso Henriques – À Descoberta da Estátua
Atividade em volta da estátua de D. Afonso Henriques que
apela à capacidade de observação e análise. Recorrendo
a um pequeno guião e orientados por um técnico do
Serviço Educativo, exploram-se aspetos interessantes da
Estátua enquanto obra de arte, enquadrando-a no espaço
e não pondo de parte aspetos históricos da vida de D.
Afonso Henriques.
Público-alvo Pré-primária e 1.º Ciclo
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por grupo 20 pessoas
Custo 1 Euro por pessoa

Vem fazer o teu Vitral!
A partir da observação dos vitrais da Capela do Paço dos
Duques, os mais jovens, com a ajuda dos técnicos do
Serviço Educativo, vão pintar o seu vitral!
Público- alvo Do 1.º ao 3.º Ciclo
Tempo Médio 2 horas e 30 minutos
N.º Mínimo de participantes 10 pessoas
N.º máximo de participantes 20 pessoas
Custo 5 Euros por pessoa

Vamos Aprender a “Ler”...
Com textos do século XII ao século XV os participantes
deverão aprender a decifrar documentos paleografados
apercebendo-se assim da evolução da língua portuguesa.
Público-alvo 3.º Ciclo e Ensino Secundário
Tempo Médio 2 horas e 30 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 25 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

Aprender com arte na Exposição de José de
Guimarães
Atividade em volta da exposição de José de Guimarães.
Através da exposição de arte contemporânea os alunos
vão observar as formas e as cores presentes nas obras
expostas e vão tentar reproduzi-las dando asas à sua
imaginação.
Público-alvo 1.º, 2º e 3.º ciclos
Tempo Médio 90 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 25 – 30 pessoas
(mínimo 15 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

Um Chá com Dona Catarina de Bragança
Esta atividade tem como objetivo dar a conhecer Dona
Catarina de Bragança e o ritual do Chá que esta levou
para Inglaterra, tornando-o um dos mais típicos hábitos
ingleses.
Público-alvo 1º e 2º ciclos
Tempo Médio 30 minutos
N.º máximo de participantes por sessão 8 pessoas
(mínimo 6 pessoas)
Custo 2 Euros por pessoa

Cetraria – uma arte com asas
A ArtFalco apresenta os Embaixadores da Natureza a
todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre
a Arte da Cetraria, reconhecida pela UNESCO (2010) como
Património Mundial.
Uma atividade que viaja entre a história, a biologia, com
um pouco de física e matemática à mistura, apelando ao
despertar para novos estímulos e tomada de consciência
para a sensibilização ambiental.
Será proposto a todos os participantes o contacto próximo
com as aves e apreciar a beleza de uma ave voando em
completa liberdade de ação.
Público-alvo Pré-primária até Ensino Superior
Tempo Médio 3 horas
N.º máximo de participantes por grupo 80 pessoas
Custo 3€ por pessoa

PÚBLICOS A QUEM SE DESTINA

ATIVIDADE

PRÉ-ESCOLAR

Percurso pelo Monte Latito

1º CICLO


2º CICLO

☑

3º CICLO

☑

☑

SECUNDÁRIO

UNIVERSITÁRIO

☑

☑

O Castelo e o Paço- Duas épocas que se encontram no Monte Latito

☑

O Paço – antes e depois do Restauro

☑

☑

Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável “As origens da Casa de
Bragança”

☑

☑

☑

☑

As Conquistas do Norte de África nas Tapeçarias de Pastrana

☑

☑

☑

Como viviam os Duques no séc. XV

☑

☑

☑

☑
☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

A Casa de Bragança
À Caça no Museu

☑

☑

Dona Constança mostra o Paço dos Duques

☑

☑

Os passinhos do Duque

☑

Descobrir o Castelo de Guimarães

☑

☑
☑
☑

Roteiro da Vila Alta à Vila Baixa
Aqui nasceu um Rei!
(Teatro de Marionetas)
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O Afonso e a Constança…Os Duques de Bragança
(Teatro de Fantoches)

☑

☑

☑

☑

Os dois Afonsos encontram-se no séc. XXI
(Teatro de Fantoches)

☑

A Casa de Bragança
(Teatro de Fantoches)

☑

Encontro com os Duques de Bragança

☑

Encontro com o D. Afonso, Primeiro Duque de Bragança

☑

Encontro com D. Afonso Henriques

☑

Encontro com Mumadona Dias

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Oficina de Danças Antigas

☑

☑

☑

☑

D. Afonso Henriques – À Descoberta da Estátua

☑

☑

☑
☑

Um dia na Idade Média
Uma Viagem ao Tempo de D. Afonso Henriques

ADE
NOVID

☑
☑

Vem fazer o teu Vitral
Aprender com Arte na exposição de José de Guimarães

☑

☑

Vamos aprender a “Ler”

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Um chá com Dona Catarina de Bragança

☑

Cetraria – uma arte com asas

ATIVIDADE
Férias de Natal
Férias de Carnaval
Férias de Páscoa
Férias de Verão

☑

DE FÉRIAS COM O CASTELO, O PAÇO E O MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA
Rua Conde D. Henrique
4810-245 Guimarães
CONTACTOS
+351 253 105 568 / 939030813
pduques.se@culturanorte.pt

