


 

 

O APROXIMA-TE! é um festival pioneiro que agrega, em 4 dias, a oferta existente no campo da 
educação patrimonial e artística, com ações dirigidas às famílias, escolas e profissionais do setor. 

 

Propõe trazer sons, expressões e toques ao usufruto do património e da cultura e apresentar um 
património “fixe de ser curtido”, que os miúdos inequivocamente abracem: 

  

 Juntando, num só espaço, necessidades efetivas das escolas e dos educadores do 
ponto de vista da agregação e disponibilização de informação sobre a oferta educativa 
existente nesta área; 

 

 Criando um espaço de discussão com casos internacionais que contribuam para a 
reflexão e a ação estratégica sobre o campo da educação patrimonial; 

 

 Fazendo acompanhar estas valências de um momento de usufruto do património, de 
experimentação, de descoberta, de gozo, de entretenimento por parte das famílias e 
dos miúdos. 

 

A Educação Patrimonial é a crença que é possível transmitir às crianças e aos jovens a dimensão 
profundamente instrutiva associada ao património, seja ele edificado, imaterial, natural, científico, 
artístico ou literário... No fundo, a tudo aquilo que caracteriza a identidade de um país e, 
consequentemente, o diferencia dos outros. É levar as crianças a perguntar. A questionar-se. A 
descobrir o que é a diversidade, tanto nas coisas como nas pessoas, compreendendo 
consequentemente o conceito de “pertença” ou, num discurso de matriz mais filosófica, de 
“Humanidade”: as crianças e os jovens pertencem de facto a um legado comum que é peça-chave 
na garantia da construção de um futuro melhor. 

 

A Educação Patrimonial tem assim por objetivo estabelecer uma ponte sólida entre as crianças, os 
jovens e o património cultural herdado. O adjetivo “sólido” reporta não somente a construção 
desta relação mas, também, à sua sustentabilidade futura: importa que perdure, que seja regular, 
que seja partilhada, que cresça com disponibilidade para novos usufrutos, roupagens e 
utilizadores – “On ne connait que les choses que l’on apprivoise” nas palavras do Petit Prince de 
Saint-Exupéry.  



 

 



 

 

 

Visitas orientadas ao Centro de Arqueologia de Lisboa | 11h  

público-alvo: todos os níveis de ensino 

Integrado na CML, o Centro de Arqueologia de Lisboa, constitui um recurso patrimonial que visa 
potenciar a História da cidade, salvaguardando a sua memória através dos inúmeros vestígios 
arqueológicos que jazem no seu subsolo. Aqui se guardam os objetos e os registos que 
diariamente são recuperados nas dezenas de intervenções arqueológicas que ocorrem no âmbito 
das múltiplas obras de construção e reabilitação, permitindo reconstituir o dia a dia das muitas 
gentes que habitaram neste território. 

 

 

Experiências com o Património | horário a acordar com a escola 

Desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e social do território de São João da Pesqueira, 
em que os intervenientes são convidados a participar, usufruir e experimentar os vários 
patrimónios (materiais e imateriais) e a compreenderem o universo da paisagem humana e 
cultural do Douro. 

 

 

Afonso Henriques, o Conquistador | horário a acordar com a escola 

público-alvo: alunos do 3.º ciclo 

Naqueles tempos muito antigos, um Conde quis ser Rei, e, com a ajuda dos seus amigos, 
reconquistou a cidade de Lisboa, em 1147. 

 

 

Atelier Pãotrimónio | horário a acordar com a escola 

público-alvo: ensino básico 

O que é para ti um bom pão? Depois de conhecer os vários tipos de pão, é com massa de moldar 
que vamos fazer o nosso pãotrimónio. 

 

  



 

 

 

Peddy-paper pela cidade fora | horário a acordar com a escola 

público-alvo: alunos 3.º ciclo  

Vamos descobrir o património de Belém de uma forma muito divertida!!! 

 

 

Aprender com os objetos – maleta pedagógica | horário a acordar com a escola 

público-alvo: 2.º e 3.º ciclo, ensino básico e secundário 

Entre 5.500 e 3.000 a.C., o homem do Neolítico viveu na área da cidade de Lisboa. Nesta atividade, 
vamos descobrir e interagir com objetos do quotidiano dos nossos antepassados deste período  
pré-histórico caracterizado pelo aparecimento dos primeiros instrumentos de  pedra polida, pela 
domesticação de animais e pelo desenvolvimento da cerâmica e da agricultura.  

 

 

Atelier Pãotrimónio | horário a acordar com a escola 

público-alvo: ensino básico  

O que é para ti um bom pão? Depois de conhecer os vários tipos de pão, é com massa de moldar 
que vamos fazer o nosso pãotrimónio. 

 

 

Os corvos de Lisboa | horário a acordar com a escola 

público-alvo: 1º e 2º ciclos do ensino básico 
Nesta lenda se conta porque dois fortes corvos foram guardas atentos de uma frágil barca que, 
por mar, viajou desde o Cabo de S. Vicente até Lisboa, no tempo em que já reinava D. Afonso 
Henriques. 

 

 

Experiências com o Património | horário a acordar com a escola 

Desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e social do território de São João da Pesqueira, 
em que os intervenientes são convidados a participar, usufruir e experimentar os vários 
patrimónios (materiais e imateriais) e a compreenderem o universo da paisagem humana e 
cultural do Douro. 

  



 

 

 

Oficina de Mosaicos | 10h 

público-alvo: 8 aos 12 anos 

Os participantes recriam a técnica romana do mosaico. Com base nas técnicas, materiais, motivos 
e organização das composições geométricas, serão abordadas questões relacionadas com a vida 
doméstica e quotidiana romana. 

 

 

Aprender com os objetos – maleta pedagógica | 10h30 

público-alvo: a partir dos 6 anos 

Entre 5.500 e 3.000 a.C., o homem do Neolítico viveu na área da cidade de Lisboa. Nesta atividade, 
vamos descobrir e interagir com objetos do quotidiano dos nossos antepassados deste período  
pré-histórico caracterizado pelo aparecimento dos primeiros instrumentos de pedra polida, pela 
domesticação de animais e pelo  desenvolvimento da cerâmica e da agricultura. 

 

 

Peddy-paper pela cidade fora | 10h30 

público-alvo: a partir os 6 anos 

Vamos descobrir o património de Belém de uma forma muito divertida!!! 

 

 

Afonso Henriques – o Conquistador | 11h30 

público-alvo: a partir dos 5 anos 

Naqueles tempos muito antigos, um Conde quis ser Rei, e com a ajuda dos seus amigos 
reconquistou a cidade de Lisboa em 1147. 

 

 

Arqueólogo por um dia | 12h 

público-alvo: 8 aos 12 anos 

Escavação simulada e interpretação do registo arqueológico. Em «áreas de sondagem 
arqueológica» portáteis são recriados contextos arqueológicos de diferentes épocas, de modo a 
permitir reconstituir as ações das pessoas do passado. 

 

 

Atelier Pãotrimónio | 12h30  

público-alvo: a partir dos 3 anos 

O que é para ti um bom pão? Depois de conhecer os vários tipos de pão, é com massa de moldar 
que vamos fazer o nosso pãotrimónio. 

 

 

 



 

Captar um instante | 14h e 16h 

público-alvo: toda a família 

As imagens fotográficas captadas através de uma Polaroid são provas única. Esta atividade tem 
como objetivo mostrar que, tal como acontecia com os daguerreótipos, as provas obtidas pelo uso 
de Polaroid são irreprodutíveis. Este tipo de documento insere-se num universo de consumo de 
imagens muito distinto do que se vive atualmente.  

 

 

BALBUCIA | 14h30  

público-alvo: entre os 6 meses e os 3 anos 

O Sol ilumina BALBUCIA, de um lado da aldeia plantam e colhem vogais, do outro lavam e secam 
consoantes... É importante que o sol não desapareça, hum... como fazer com que brilhe sempre no 
mesmo lugar? Depois de muito pensar, descobrem que partilhando esta fonte de energia surge 
algo bem mais importante, a PALAVRA! Mais! Podemos até juntá-las, musicá-las, construir frases e 
amizades. 

 

 

Sr. Saltitão | 14h30  

público-alvo: 4 aos 6 anos 

Os materiais de desperdício  como os copos de plástico, lã, porcas e  elásticos, transformam-se 
num divertido brinquedo. Esta atividade permite entre outros aspetos conhecer e testar algumas 
propriedades físicas dos elásticos. 

 

 

A menina dança | 15h30  

público-alvo: 6 aos 12 anos 

A atividade “A menina dança?” é uma oficina de introdução às danças tradicionais portuguesas, 
que pretende sensibilizar para os costumes e tradições da região saloia. Pequena abordagem 
sobre o trajo saloio, o quotidiano e o lazer saloio com mostra de fotografias do início do século XX, 
introduzindo as danças tradicionais e a importância que os bailaricos tinham na vida das 
populações desta região. 

 

 

Do Graffiti à Pintura Rupestre | 15h30  

público-alvo: a partir dos 4 anos 

Desde sempre que o Homem pinta as paredes! Hoje em dia usamos latas de spray, mas na pré-
história, a técnica era diferente!  Queres experimentar gravar a tua mão num mural? Da Pintura 
Rupestre, entramos numa máquina do tempo e voamos até à época da Arte Urbana… Sabes o que 
é a Arte Urbana? O que são TAGS e stencils?  Vem daí aprender connosco tudo sobre estas 
técnicas. 

 

 

 

 



 

O Natal está a chegar… | 16h30  

público-alvo: a partir dos 3 anos 

O Natal está a chegar e temos de decorar a nossa casa, ter o calendário para contar os dias até 
àquela noite especial… tanta coisa, não há tempo a perder. Vem fazer os teus motivos natalícios lá 
para casa. 

 

 

Concerto Guitarrar | 16h30  

público-alvo: a partir dos 6 anos 

A música é composta pela combinação de silêncios e sonos, que variam consoante a sua altura, 
duração, intensidade e timbre, e que se associam ao ritmo. Assim, no concerto serão apresentadas 
de melodias tradicionais e sonoridades com slid, potencializando a versatilidade da guitarra e 
dando a conhecer os elementos base da criação musical. No final haverá oportunidade das 
crianças experimentarem o instrumento.  

 

 

Constrói o teu instrumento | 17h30  

público-alvo: a partir dos 4 anos 

Através do uso de materiais do dia-a-dia, como garrafas, lápis, elásticos, caixas de cartão, podemos 
construir instrumentos musicais. A partir desta atividade as crianças são sensibilizadas para a 
sustentabilidade, com a reutilização de materiais, tomam consciência da forma física dos 
instrumentos e desenvolvem as suas capacidades criativas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Atelier Pãotrimónio | 10h30  

público-alvo: a partir dos 3 anos 

O que é para ti um bom pão? Depois de conhecer os vários tipos de pão, é com massa de moldar 
que vamos fazer o nosso pãotrimónio. 

 

 

Spinner | 11h 

público-alvo: 7 aos 12 anos 

Cartão, anilhas metálicas e outros materiais transforma-se num brinquedo repleto de ciência. 

 

 

Visita orientada ao Centro de Arqueologia de Lisboa | 11h  

público-alvo: famílias 

Integrado na Câmara Municipal de Lisboa, o Centro de Arqueologia de Lisboa, constitui um recurso 
patrimonial que visa potenciar a História da cidade, salvaguardando a sua memória através dos 
inúmeros vestígios arqueológicos que jazem no seu subsolo. Aqui se guardam os objetos e os 
registos que diariamente são recuperados nas dezenas de intervenções arqueológicas que 
ocorrem no âmbito das múltiplas obras de construção e reabilitação, permitindo reconstituir o dia 
a dia das muitas gentes que habitaram neste território. 

 

 

Constrói a tua câmara | 12h 

público-alvo: a partir dos 4 anos 

Construção de câmaras fotográficas em cartão e cartolina com saída de fotografias, como se fosse 
um rolo mas de positivos. As crianças podem puxar esse rolo e ver fotografias da sua família. 
Trata-se então de uma espécie de moldura interativa. 

 

 

O Natal está a chegar… | 12h30  

público-alvo: a partir dos 3 anos 

O Natal está a chegar e temos de decorar a nossa casa, ter o calendário para contar os dias até 
àquela noite especial… tanta coisa, não há tempo a perder. Vem fazer os teus motivos natalícios lá 
para casa. 

 

 

Captar um instante | 14h 

público-alvo: toda a família 

As imagens fotográficas captadas através de uma Polaroid são provas única. Esta atividade tem 
como objetivo mostrar que, tal como acontecia com os daguerreótipos, as provas obtidas pelo uso 
de Polaroid são irreprodutíveis. Este tipo de documento insere-se num universo de consumo de 
imagens muito distinto do que se vive atualmente.  



 

Oficina de Mosaicos | 14h 

público-alvo: 8 aos 12 anos 

Os participantes recriam a técnica romana do mosaico. Com base nas técnicas, materiais, motivos 
e organização das composições geométricas, serão abordadas questões relacionadas com a vida 
doméstica e quotidiana romana. 

 

 

Os corvos de Lisboa | 14h30 

público-alvo: famílias com crianças entre os 5 e os 12 anos 

Nesta lenda se conta porque dois fortes corvos foram guardas atentos de uma frágil barca que, 
por mar, viajou desde o Cabo de S. Vicente até Lisboa, no tempo em que já reinava D. Afonso 
Henriques.  

 

 

Heróis dos Mares | 14h30  

público-alvo: famílias com crianças entre os 6 e 12 anos 

Neste passeio por Belém, vamos saber mais sobre os Descobrimentos Portugueses, descobrir 
como era esta zona da cidade há 500 atrás e desvendar algumas histórias e curiosidades, passando 
pelo Padrão dos Descobrimentos, o Mosteiros dos Jerónimos e a zona antiga deste bairro. Vamos 
falar dos nossos heróis do mar, rinocerontes, especiarias e, claro, de pastéis de nata! 

 

 

Aprender com os objetos – maleta pedagógica | 15h 

público-alvo: a partir dos 6 anos 

Entre 5.500 e 3.000 a.C., o homem do Neolítico viveu na área da cidade de Lisboa. Nesta atividade, 
vamos descobrir e interagir com objetos do quotidiano dos nossos antepassados deste período  
pré-histórico caracterizado pelo aparecimento dos primeiros instrumentos de pedra polida, pela 
domesticação de animais e pelo  desenvolvimento da cerâmica e da agricultura. 

 

 

Do Graffiti à Pintura Rupestre | 15h30  

público-alvo: a partir dos 4 anos 

Desde sempre que o Homem pinta as paredes! Hoje em dia usamos latas de spray, mas na pré-
história, a técnica era diferente!  Queres experimentar gravar a tua mão num mural? Da Pintura 
Rupestre, entramos numa máquina do tempo e voamos até à época da Arte Urbana… Sabes o que 
é a Arte Urbana? O que são TAGS e stencils?  Vem daí aprender connosco tudo sobre estas 
técnicas. 

 

 

Arqueólogo por um dia | 16h30 

público-alvo: 8 aos 12 anos 

Escavação simulada e interpretação do registo arqueológico. Em «áreas de sondagem 
arqueológica» portáteis são recriados contextos arqueológicos de diferentes épocas, de modo a 
permitir reconstituir as ações das pessoas do passado. 



 

Quando for grande quero ser… | 17h 

público-alvo: famílias 

Todas as crianças têm um fascínio por “ser crescido…” Adoram brincar ao faz de conta, aos pais e 
às mães, saber tudo sobre as profissões, visitar os locais de trabalho, conhecer os “bastidores”. 
Queremos trazer este imaginário para o Festival APROXIMA-TE! convidando personalidades 
reconhecidas de áreas profissionais distintas – jornalista, bombeiro/ polícia, piloto de avião, 
médico, ator, etc. Assim, as crianças terão oportunidade de contactar, de forma direta, com estes 
profissionais, conhecer as suas histórias e funções. 

  



 

 

 

Exposição A Nossa Escola 

Resultado de um projeto de Educação Patrimonial da Spira, realizado pelo Mundo Património em 
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, os alunos do agrupamento de escolas do Alto do 
Lumiar e de Gil Vicente serão os Intérpretes do Património desta exposição, que nos guiará pelas 
viagens feitas entre o passado e o futuro para conhecerem melhor uma escola que é, no presente, 
deles próprios. 

 

 

Elétrico 25 – viagem pelo património numa experiência de realidade virtual 

A contemporaneidade coloca desafios fundamentais ao património cultural. No período que 
atravessamos, em constante e rápida mudança, a informação disponível cresce exponencialmente 
e as tecnologias apresentam-se como veículos de compreensão da realidade, incentivadoras de 
um melhor conhecimento da história e do património.  

 

 

Exposição Pãotrimónio 

Realizada no âmbito do projeto Qualificação do Pão Alentejano, promovido pela TERRAS DENTRO - 
Associação para o Desenvolvimento Integrado em parceria com a TURISMO DO Alentejo - E.R.T. 
Será o pão todo igual, haverá diferenças de região para região. Vem deixar a tua opinião junto à 
exposição. 



 



 

 

 

Será que a relação dos miúdos com o património pode vir a ser tão espontânea quanto a relação 
com a música? Pode o património surgir como um programa de lazer tão atrativo quanto uma ida 
ao cinema? Que relações com instrumentos de comunicação direcionados para este público 
desenvolve o património cultural no nosso país?  

 

Estas e outras perguntas enformam a Conferência do APROXIMA-TE! 2017 na expectativa de 
identificar as oportunidades, mas também as contingências e consequentemente os desafios que 
se apresentam à criação de uma forte, sólida, perene e entusiasmante relação dos miúdos com o 
património cultural.  

 

 

 

8h30 Receção e registo dos participantes 

9h30 Sessão de abertura 
 

10h PAINEL 1 - Escolas 

com Ana Mira Vaz (Colégio Pedro Arrupe), Escola Profissional de Arqueologia e Fernando Moital 
(consultor nas áreas da Educação e do Ambiente) 
 

11h30 Coffee-break 
 

12h PAINEL 2 - Projetos Complementares 

com Filipa Ribeiro Ferreira (Serviço Educativo do Arquivo Municipal de Lisboa), Joaquim Costa 
(Rota do Românico) e Susana Gomes da Silva (Fundação Calouste Gulbenkian) 
  

13h30 Almoço 
  

14h30 PAINEL 3 - Estratégias 

com Nathalie Ballan (Sair da Casca), Catarina Valença Gonçalves (Spira - revitalização patrimonial | 
Mundo Património) e Teresa Mourão (Direcção-Geral do Património Cultural) 
 

16h Coffee-break 
 

16h30 PAINEL 4 – Futuros  

com Iolanda Ferreira (Rádio Zig Zag), Cláudia Lobo (Visão Júnior) e Pedro Paiva (Sigma 3 - Isto é 
Matemática) 
  

18h Conclusão e encerramento dos trabalhos 

 

Preço: 20€/participante | 50% de desconto para estudantes. Inscrições abertas em www.aproxima-te-com. 

http://www.aproxima-te-com/


 

  



 

 

 

A mostra expositiva do APROXIMA-TE! pretende facilitar o consumo das matérias patrimoniais 
pelas crianças e respetivas famílias, assim como pelas escolas. 

 

O Centro Cultural de Belém encher-se-á de entidades e empresas promotoras de atividades de 
enriquecimento cultural, serviços educativos e atividades extracurriculares. 

 

Algumas entidades já confirmadas:  

 

 AnimaTeatro - Associação de Animação 

 Câmara Municipal de Lisboa 

 Câmara Municipal de Loures 

 CEARTE 

 Centrifuga - Aprender Ciência 

 Direção-Geral do Património Cultural 

 Escola Profissional de Arqueologia 

 Kids Talentum 

 Lisboa Story Centre 

 Little Lisbon - Lisbon for Kids 

 Mundo Património 

 Museu Diocesano de Santarém 

 Pela Cidade Fora 

 Rádio Zig Zag 

 The Inventors 

 

 



 

http://www.showbuzz.pt/

