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Apresentação

ENVOLVER
Programa de visitas online do Serviço Educativo 
 
O Serviço Educativo do Museu Coleção Berardo 
criou e desenvolveu uma programação para 
plataformas digitais constituída por visitas e 
atividades que permitem continuar a comunicar, 
envolver e estabelecer laços com alunos
e professores.
 

Não substituindo a experiência da visita ao Museu e 
o contacto direto com as obras de arte, concebemos 
outras formas e outros canais de comunicação que 
permitam a proximidade e criação de situações 
lúdico-pedagógicas, possibilitando aprendizagens 
em contexto não formal.
Do pré-escolar ao ensino secundário, apresentamos 
uma série de visitas em torno da Coleção Berardo, 
incluindo percursos e desafios adaptados a cada 
um dos graus de ensino. Para complementar 
estas visitas, o Serviço Educativo possibilita ainda 
a realização de sessões por videoconferência 
conduzidas por educadores/mediadores do Museu, 
nas quais se poderão estabelecer diálogos 
e esclarecer dúvidas.

 Cristina Gameiro
Coordenadora do Serviço Educativo
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ERA UMA VEZ UM
PONTO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo + caderno de exploração 

Nas suas aventuras, um pequeno 
ponto descobre muitos amigos e 
tudo o que podem fazer em equipa. 
Juntos, os pontos descobrem o mundo 
infinito das linhas e das formas. Esta 
é uma história sobre a importância 
da colaboração e do trabalho em 
equipa, temas que são explorados 
através dos conceitos básicos da 
geometria: ponto, linha e forma.
Ao longo do episódio, ficaremos
a conhecer inúmeras obras abstratas 
da Coleção Berardo, de artistas
como Mondrian, Delaunay, 
Ângelo de Sousa e muitos outros!

Pré-Escolar

A MINHA NOVA CASA
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo + caderno de exploração

Uma pintura «acabada de nascer»
sai do ateliê do seu artista e 
aventura--se pelo mundo em busca 
de um lugar ao qual que possa 
pertencer. Pelo caminho, supera 
desafios, ultrapassa os seus receios 
e cruza-se com muitas obras de arte 
do Museu Coleção Berardo. Será 
que esta pintura irá descobrir o seu 
lugar a tempo da inauguração?

ENVOLVER ONLINE 

4Conceção: Francisca Correia do Vale e Patrícia Trindade

≈ 12 min.

≈ 14 min.

Visita com atividade
 + caderno de exploração 20€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 



NO TEMPO DOS 
ARTISTAS, VOL. 1
DO CUBISMO
À ABSTRAÇÃO

Visita com atiVidade

Conteúdo: 2 vídeos + caderno de exploração

Vamos fazer uma viagem no tempo até 
às primeiras décadas do século XX
e descobrir o mundo onde viviam 
artistas modernos como Picasso, 
Duchamp e Mondrian. Vamos aprender 
como as grandes mudanças sociais 
e invenções tecnológicas mudaram 
o mundo — e também a arte — para 
sempre, fazendo surgir inúmeros 
movimentos artísticos. Neste episódio, 
ficaremos a conhecer o cubismo,
o dadaísmo, o construtivismo
e o abstracionismo.

NO TEMPO DOS 
ARTISTAS, VOL. 2
DO SURREALISMO 
À OP ART

Visita com atiVidade

Conteúdo: 2 vídeos + caderno de exploração

A nossa viagem no tempo retoma 
em 1920, depois da Primeira Guerra 
Mundial, para explorarmos mais duas 
décadas de movimentos artísticos que 
giraram em torno da libertação das 
ideias e das técnicas. Neste segundo 
episódio, vamos descobrir o que há 
em comum entre os surrealistas e os 
informalistas, e como a Segunda Guerra 
Mundial influenciou o aparecimento
do expressionismo abstrato. 
Por fim, ficaremos a conhecer
as hipnotizantes obras da op art
e da arte cinética.

4 episódios sequenciais
Primeiro ciclo

NO TEMPO DOS 
ARTISTAS, VOL. 3
DA POP ART 
AO MINIMALISMO

Visita com atiVidade

Conteúdo: 2 vídeos + caderno de exploração

Depois da Segunda Guerra Mundial, o 
mundo nunca mais seria o mesmo,
e a arte faria uma viragem, retornando 
à realidade. Neste episódio, vamos 
descobrir artistas como Arman, Villeglé, 
Warhol e Lichtenstein, que trouxeram 
para a arte a vivência do dia a dia e a 
cultura pop. 
Por fim, vamos conhecer ainda
os artistas minimalistas e da pintura 
sistémica, que a partir de 1960 
criaram obras que contrariavam a 
pop art, voltando a afastar a arte da 
representação do mundo.

Visita com atiVidade

Conteúdo: 2 vídeos + caderno de exploração

Eis que chegámos, neste último 
episódio da nossa série, ao mundo 
contemporâneo, aquele que habitamos 
e conhecemos. Desta vez, por um lado, 
vamos descobrir a arte conceptual, 
a performance e o happening, que 
procuraram desmaterializar
a obra de arte para fugir aos ideais 
consumistas de um mundo inundado de 
objetos; e, por outro, vamos encontrar 
artistas que usaram a fotografia e o 
vídeo nas suas obras, aproveitando 
todos os caminho abertos pelo progresso 
tecnológico, ou ainda os artistas da land 
art, que, contrariando um mundo cada 
vez mais tecnológico, voltaram a sua 
atenção para a natureza. 
Com os artistas contemporâneos, 
aprendemos que só há uma coisa que a 
arte não pode ter: limites. 
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≈ 15+15 min.

Conceção: Francisca Correia do Vale e Patrícia Trindade

≈ 15+15 min.

≈ 15+15 min. ≈ 15+15 min.

OS ARTISTAS
DO NOSSO TEMPO

Visita com atividade
 + caderno de exploração 20€/turma
+ sessão de eslarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 
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UM OLHAR PELA ARTE 
MODERNA:

INTRODUÇÃO À ARTE 
MODERNA E AO 
MOVIMENTO CUBISTA 
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

No nosso dia a dia, estamos 
habituados a reconhecer elementos 
como o automóvel, o avião ou a 
fotografia. Sabiam, porém, que 
estes foram fundamentais para 
os movimentos artísticos da arte 
moderna? Precisamos de entender 
o mundo do século XX, cheio de 
ação e mudança — e nada melhor 
para o descobrir do que viajarmos 
pelo movimento cubista, através de 
obras de Pablo Picasso e Amadeo de 
Souza-Cardoso, presentes no Museu 
Coleção Berardo. Do museu para 
a escola, damos-vos a conhecer as 
obras e lançamos-vos alguns desafios, 
porque não é hora de se ficar 
parado.

UM OLHAR PELA ARTE 
MODERNA:

DADAÍSMO
E SURREALISMO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

Ficam surpreendidos quando entram 
nos museus de arte moderna e 
encontram obras de arte feitas 
a partir de objetos do dia a dia? 
Que artistas nos trouxeram essa 
novidade e que possibilidades 
criaram? Entre um mundo virado do 
avesso pelos artistas dadaístas e as 
possibilidades de sonho e imaginação 
exaltadas pelos artistas surrealistas, 
venham conhecer alguns dos nomes 
importantes destes dois movimentos, 
como Marcel Duchamp, Salvador 
Dalí ou Joan Miró. Provocação é a 
palavra de ordem destes artistas, 
nas suas obras e nos desafios que 
escolhemos lançar-vos.

UM OLHAR PELA ARTE 
MODERNA:

CONSTRUTIVISMO
E NEOPLASTICISMO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

Pontos, linhas, planos, cores 
primárias, cores neutras… são 
ingredientes fundamentais num 
caminho importante da primeira 
metade do século XX: a passagem 
da arte figurativa para a arte 
abstrata. Os artistas dos movimentos 
construtivista e neoplasticista 
souberam bem combinar estes 
elementos com o propósito de 
construir um mundo melhor; para isso, 
foi importante encontrar uma nova 
forma de representar o que viam. Foi 
preciso geometrizar, simplificar, usar 
códigos acessíveis universalmente. 
Kazimir Malevich foi um pioneiro 
no construtivismo, e Piet Mondrian, 
um mestre no neoplasticismo; entre 
estes artistas, muitos outros fizeram 
esta viagem que vos convidamos a 
realizar, online, através da Coleção 
Berardo. Estão prontos para verem o 
que está para lá de linhas
e quadrados?
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≈ 10 min.

≈ 30 min.

≈ 25 min.

Segundo e terceiro ciclos

Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente
Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda

Visita com atividade 20€/turma
+ sessão de esclarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 
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UM OLHAR PELA ARTE 
MODERNA:

ABSTRAÇÕES
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

Formas e cores que nos parecem 
alegres, revoltadas, inquietas ou 
abaladas: viajamos pela descoberta 
de como se transmitem sensações no 
universo abstrato. Artistas que partem 
de jogos geométricos, outros com 
gestos espontâneos, mas sempre com 
questões que um mundo moderno e 
duas Guerras Mundiais lhes trouxeram. 
Não podemos falar de um movimento, 
mas sim de percursos que são feitos 
entre as heranças do cubismo e do 
neoplasticismo até aos nossos dias. 
Quantas são as possibilidades de 
leituras quando observamos uma 
obra abstrata? Entre a Europa e os 
EUA, foram muitas as experiências — e 
convidamos-vos a conhecer algumas 
delas, presentes na Coleção Berardo. 
Para isso, terão de sair da vossa zona 
de conforto. 

≈ 35 min.

UM OLHAR PELA ARTE 
MODERNA:

POP ART E NOUVEAU 
RÉALISME
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

A televisão chegava à casa das 
pessoas, a Segunda Guerra Mundial já 
tinha terminado, o desejo de um novo 
mundo com cor, excessos e diversão 
marcava tanto as pessoas comuns 
como os artistas. Entre as montras de 
moda, as prateleiras de supermercado, 
os rostos que apareciam nos ecrãs, 
tudo podia ser retratado num museu. 
Conheçamos a explosão da arte 
popular nos EUA — com nomes como 
Andy Warhol ou Roy Lichtenstein, e 
o início desta corrente artística em 
contexto inglês. Ao mesmo tempo, em 
França, com o Nouveau Réalisme,
os artistas partiam também de 
elementos banais e reconhecíveis por 
todos. Queriam retratar a realidade ou 
ultrapassá-la? Visitem connosco, a partir 
da Coleção Berardo, todo este mundo 
reconhecível, que também vos chega 
através de um ecrã.

Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente
Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda

Visita com atividade 20€/turma
+ sessão de esclarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 7

≈ 30 min.

Segundo e terceiro ciclosENVOLVER ONLINE 



UM OLHAR PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:  

MINIMALISMO
E CONCEPTUALISMO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

Materiais industriais, um mundo 
acelerado, a cultura popular que 
se tinha instalado, muitos caminhos 
possíveis e até algum desnorte: 
assim foram os anos 60 do século 
XX. Foi nesta década que se 
iniciou uma viagem até aos nossos 
dias à qual damos o nome de 
arte contemporânea. Os artistas 
abraçaram cada vez mais percursos 
individuais, sem ambicionarem
a ideia de movimento artístico. Foi 
sobretudo nos EUA que começaram 
a reagir ao mundo frenético, 
respondendo com simplicidade
e com um universo artístico onde o 
que importava era sobretudo a ideia. 
Uma cor, um material, uma forma, 
uma palavra, uma só verdade? 
Descubram connosco como os 
artistas minimalistas e conceptualistas 
vieram surpreender-nos com o que 
chamamos de obra de arte.

UM OLHAR PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:

ARTE  POVERA
E LAND ART
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

Nas décadas de 60 e 70 do 
século XX, houve uma crítica ao 
consumismo, ao desperdício, à 
era industrial e digital e à ideia 
de desperdício. Assim, revisitando 
materiais abandonados, objetos 
banais e ditos pobres, surgiu em 
Itália a chamada arte povera. Será 
que com estes materiais também se 
conseguiu dialogar com o corpo dos 
visitantes do museu? Como é que 
essa provocação era feita? As obras 
falavam de uma verdade ou de uma 
ilusão? Foi também nesta altura que 
muitos artistas deixaram de expor 
nos museus, intervindo diretamente 
na natureza, no território: obras 
de arte feitas com ondas, pedras, 
vento, na chamada land art. Entre a 
natureza dos materiais ao abandono 
e as obras deixadas na natureza, 
caminhem connosco ao longo
desta visita.

UM OLHAR PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:

NOVAS LINGUAGENS: 
INSTALAÇÃO, 
PERFORMANCE, 
FOTOGRAFIA
E VIDEOARTE
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo

A arte contemporânea acontece 
quando o homem já consegue 
ir à lua; os satélites conferem 
rapidez à comunicação; os jovens 
já se divertem com videojogos. A 
tecnologia trouxe-nos outra noção 
de tempo, de espaço, de formas 
de estar. No universo artístico, as 
linguagens acompanham os tempos, 
as mudanças e os fascínios por novas 
dinâmicas. Passando pela instalação, 
que nos permite estar, entrar, 
pertencer à obra; pela performance, 
que nos leva a perceber que a obra 
de arte pertence a um espaço e um 
tempo específicos; pela fotografia, 
que nos traz novos modelos de 
registar o mundo; e pela videoarte, 
que joga connosco com a imagem 
em movimento, muitos caminhos 
são explorados para nos despertar 
sentidos.
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≈ 30 min. ≈ 30 min. ≈ 28 min.

Segundo e terceiro ciclos

Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente
Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda

Visita com atividade 20€/turma
+ sessão de esclarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 

ENVOLVER ONLINE 
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Secundário

≈ 45 min.

UM PERCURSO PELA ARTE 
MODERNA:

CONSTRUTIVISMO
E NEOPLASTICISMO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

O Homem moderno questionou, 
através da política, da filosofia e da 
ciência, um novo entendimento do 
mundo. Na arte, as vanguardas do 
construtivismo e do neoplasticismo 
traduziram plasticamente algumas 
destas demandas, bem como 
a grande procura da razão na 
representação. A partir de Kazimir 
Malevich e das questões socialistas 
da ex-União Soviética, ou através da 
relação de Friedrich Nietzsche com a 
pintura de Piet Mondrian, faz-se um 
caminho que revela um processo de 
simplificação e racionalização que 
chega a questionar algumas ideias de 
funcionalismo. Os fundamentos destes 
dois movimentos artísticos acabaram 
também por impulsionar uma 
importante escola de artes e ofícios: 
a Bauhaus. Numa escolha de obras 
e artistas deste momento da história 
da arte moderna, fazemos convosco 
uma visita do museu para a escola.

≈ 35 min.

9
Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente

Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda
Visita com atividade 20€/turma

+ sessão de esclarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 

ENVOLVER ONLINE 

BREVEMENTEUM PERCURSO PELA ARTE 
MODERNA:

INTRODUÇÃO À ARTE 
MODERNA E AO 
MOVIMENTO CUBISTA 
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Na passagem do século XIX para
o século XX, houve alterações 
políticas, económicas e sociais que 
motivaram novos contextos culturais. 
Das novas abordagens à questão do 
belo, à convivência com as heranças 
da revolução industrial, muitas foram 
as premissas que nos lançaram 
dados para o entendimento da arte 
moderna. Associado ao seu início 
está um novo movimento artístico:
o cubismo. Que questões da ciência 
estão presentes neste movimento, 
e como são as ideias de viagem 
e de tempo estruturantes no seu 
desenvolvimento? Através de uma 
visita virtual à Coleção Berardo, 
convidamos-vos a refletir sobre alguns 
dos princípios da arte moderna
e do universo cubista.

≈ 15 min.

UM PERCURSO PELA ARTE 
MODERNA:

DADAÍSMO
E SURREALISMO
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Insatisfeitos com o momento, marcado 
por uma Guerra Mundial, os artistas 
dadaístas foram disruptivos e, com 
humor e ironia, trocaram-nos as 
voltas quando pensávamos entender 
o papel do artista, do espectador e 
do próprio museu. Algumas das suas 
ousadias andaram de mãos dadas 
com o que os surrealistas vieram 
proclamar nos anos 20, quando um 
novo manifesto artístico veio trazer 
a dimensão do sonho para o debate 
da criação artística. Numa visita 
virtual por estes dois núcleos da 
Coleção Berardo, vamos questionar 
as motivações, os anseios e as 
conquistas de artistas como Marcel 
Duchamp, Francis Picabia, René 
Magritte, Joan Miró e Salvador Dalí, 
na tentativa de também romper com 
alguns dos preconceitos sobre a arte 
moderna.
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Secundário

Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente
Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda

Visita com atividade 20€/turma
+ sessão de esclarecimento 35€/turmaMarcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 

ENVOLVER ONLINE 

BREVEMENTE BREVEMENTE
UM PERCURSO PELA ARTE 
MODERNA:

ABSTRAÇÕES
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Num período marcado, no contexto 
europeu, pelos inquietos pensamentos 
ditados por um período entre duas 
Guerras Mundiais, pelo desejo de 
liberdade impresso em artistas que 
se tinham formado ou fugido para os 
EUA, para se falar de abstração tem 
de se abraçar estes muitos contextos 
até à nossa contemporaneidade. 
Descodificar códigos da abstração 
impõe que se revisite outros momentos 
da história da arte. Através da 
provocação do olhar e do convite à 
libertação da vontade de encontrar 
algo concreto na obra de arte, mas 
estimulando a exaltação dos sentidos, 
analisaremos muitas possibilidades de 
caminhar para um universo abstrato, 
a partir de obras de diferentes tempos 
e contextos geográficos presentes na 
Coleção Berardo. 

≈ 35 min.

UM PERCURSO PELA ARTE 
MODERNA:

POP ART E NOUVEAU 
RÉALISME
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

A televisão chegava à casa das 
pessoas, a Segunda Guerra Mundial 
já tinha terminado, o desejo de um 
novo mundo com cor, excessos e 
diversão marcava tanto as pessoas 
comuns como os artistas. Entre as 
montras de moda, as prateleiras 
de supermercado, os rostos que 
apareciam nos ecrãs, tudo podia ser 
retratado num museu. Conheçamos 
a explosão da arte popular nos EUA 
— com nomes como Andy Warhol 
ou Roy Lichtenstein, e o início desta 
corrente artística em contexto inglês. 
Ao mesmo tempo, em França, com 
o Nouveau Réalisme, os artistas 
partiam também de elementos banais 
e reconhecíveis por todos. Queriam 
retratar a realidade ou ultrapassá-
-la? Visitem connosco, a partir da 
Coleção Berardo, todo este mundo 
reconhecível, que também vos chega 
através de um ecrã.

≈ 35 min.



ENVOLVER ONLINE 
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Secundário

Conceção e autoria dos textos: Fabrícia Valente
Conceção e autoria do vídeo: Nuno Lacerda

BREVEMENTE

BREVEMENTE

BREVEMENTE

UM PERCURSO PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:

MINIMALISMO
E CONCEPTUALISMO 
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Conhecedores da história da arte, 
teóricos, intelectuais: assim são os 
artistas contemporâneos, desde 
os anos 60 do século XX. Assente 
em ideologias, críticas e conceitos- 
-mãe, os artistas do minimalismo e 
do conceptualismo dão um novo 
rumo ao entendimento do objeto 
artístico. Trabalham novos materiais, 
o espaço, o corpo e a palavra, jogam 
com o espectador, que se pretende 
participativo com a sua ação, com 
a sua cabeça… No abandono 
definitivo da imagem do artista 
que trabalha com as suas mãos, 
na arte contemporânea a grande 
matéria-prima é o pensamento, em 
jogos de provocação. Se os artistas 
minimalistas deram sobretudo enfoque 
às capacidades materiais e ao seu 
uso no espaço, os conceptualistas 
promoveram a afirmação da obra 
pela sua própria definição.

≈ 43 min.

UM PERCURSO PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:

ARTE POVERA
E LAND ART
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Numa reação crítica à sociedade 
capitalista e de consumo, hasteando 
uma bandeira de oposição à pop 
art, com os seus luxose excessos, 
um conjunto de artistas italianos 
partilharam intenções. 
Este grupo, que se debatia pelos 
mesmos valores, não criou um 
manifesto ou seguiu uma linguagem 
única, mas o conjunto das suas 
obras, por transmitirem procuras 
semelhantes, foi apelidado de arte 
povera pelo curador Germano 
Celant. O que se pretende com uma 
arte designada pobre? Como nos 
interpelam, com materiais deixados 
à mercê numa sala de exposição? 
E quando as paredes do museu já 
não chegam? Quando, na mesma 
altura, se procura uma verdade do 
material, do lugar, da experiência, 
numa dimensão terrena ou espiritual, 
falamos de um percurso feito por 
artistas que criaram a designada land 
art. Foi um período durante o qual, 
efetivamente, se «saiu da caixa».  

≈ 30 min.

UM PERCURSO PELA 
ARTE CONTEMPORÂNEA:

NOVAS LINGUAGENS: 
INSTALAÇÃO, 
PERFORMANCE, 
FOTOGRAFIA
E VIDEOARTE
Visita com atiVidade

Conteúdo: vídeo 

Na segunda metade do século XX, 
a relação com os avanços 
tecnológicos imprimiu fascínio 
e crítica, reticências e novas 
possibilidades. A consciência do 
tempo, do espaço, da relação com
o outro foi ganhando novos contornos 
e debates. O artista contemporâneo 
tem ao seu dispor muitos meios para 
passar a sua mensagem. Escolhe e 
deixa-nos escolher. Cria e permite-
-nos participar. A obra de arte 
nem sempre é entendida enquanto 
eterna, e o nosso lugar pode já 
não ser o de contemplação. Entre 
jogos de sentidos que nos convidam 
a experiências que já não cabem 
na tradição, as linguagens da arte 
contemporânea passam também pela 
instalação, pela performance, 
pela fotografia e pela videoarte, 
entre apelos, críticas e seduções.

≈ 27 min.

Marcações por e-mail (servico.educativo@museuberardo.pt) 
Visita com atividade 20€/turma

+ sessão de esclarecimento 35€/turma



SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
Videoconferência
30 min.

Para aqueles que queiram 
complementar a sua visita virtual com 
uma conversa em tempo real com 
um educador do Museu Coleção 
Berardo, e ver assim as suas dúvidas 
esclarecidas, propomos a aquisição 
destas sessões.

Orientação: Educadores do Museu 
Coleção Berardo 

MARCAÇÕES

A marcação é efetuada com o 
Serviço Educativo do Museu Coleção 
Berardo. Para o efeito, é necessário 
disponibilizar os dados da escola 
(nome da Escola, NIF da escola, ano 
de escolaridade e número de alunos) 
e os dados do responsável pela 
marcação (nome e contactos).

Informações

CONTACTOS

Marcações por email 
(servico.educativo@museuberardo.pt)

PREÇÁRIO

Escolas e instituições (IPSS, Juntas de 
Freguesia e Câmaras Municipais)
Visita com atividade:
20 € /turma
Visita com atividade mais sessão de 
esclarecimento: 
35 € /turma

REQUISITOS

• Para visualizar estas visitas tem 
de ter um dispositivo audiovisual 
(computador, tablet, smartphone ou 
smart tv) com ligação à internet. 
• Para visualizar o caderno de 
exploração e o documento de apoio 
aos professores que existe nas 
visitas de segundo e terceiro ciclos 
e secundário, é necessário que o 
seu dispositivo permita a leitura de 
ficheiros em formato pdf.
• No caso das visitas compostas 
pela sessão de esclarecimento, o 
dispositivo tem de ter componente 
de microfone. O uso de câmara é 
recomendado. 
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ENVOLVER ONLINE 

A marcação deverá ser efetuada 
com, pelo menos, uma semana
de antecedência.



ENVOLVER ONLINE 

SERVIÇO EDUCATIVO

Cristina Gameiro
(coordenação
e programação)
Cátia Bonito
Filipa Gordo
 
EDUCADORES
Andreia César
Andreia Coutinho
Fabrícia Valente
Francisca Correia do Vale
Francisca Valador
Hugo Barata
Inês Machado
Jorge Catarino
Mariana Ramos
Maribel Sobreira
Nuno Lacerda
Orlando Franco
Patrícia Trindade
Susana Anágua
Teodora Boneva

FICHA TÉCNICA DO 
PROGRAMA DE 
VISITAS VIRTUAIS

CONCEITO E 
COORDENAÇÃO
Cristina Gameiro

PRODUÇÃO
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e Filipa Gordo

CONCEÇÃO E 
PRODUÇÃO DAS 
ATIVIDADES
Francisca Correia do 
Vale, Patrícia Trindade, 
Fabricia Valente
e Nuno Lacerda

ILUSTRAÇÃO E DESIGN
Francisca Valador
e Inês Machado
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Diogo Montenegro
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