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Nesta exposição estão patentes réplicas de máquinas como ‘Super Chief’, utilizado pela empresa Atchison, Topeka e

Santa Fé Railway, entre outros exemplares.

Simultaneamente são projectados pequenos vídeos..

Público-alvo: Público em geral

Duração 15 a 30 minutos

N.º de visitantes: 30

Custo Gratuito



Esta exposição oferece o Cantinho da Pequenada para o público infantil, um espaço dedicado aos mais novos onde

decorrem várias actividades. Estas poderão ser realizadas após a visita, complementando-a.

Um comboio só meu
Partindo da observação das miniaturas expostas, as crianças são convidadas a desenhar o

seu próprio comboio, pintando-o a gosto.

Público-alvo: Pré-primária e 1.º ciclo

Duração 30 minutos

N.º de visitantes 30

Custo gratuito

Diverte-te entre comboios: Jogo do dado
Partindo da observação das miniaturas patentes na exposição «Comboios Americanos»,Partindo da observação das miniaturas patentes na exposição «Comboios Americanos»,

preparamos um jogo divertido que estimula a observação dos conhecimentos.

Público-alvo: 1.º ciclo (8 aos 9 anos)

Duração 30 minutos

N.º de visitantes 30 minutos

Custo gratuito

Brincando entre comboios
Preparamos um conjunto de jogos (labirintos, sopa de letras, diferenças), que os

mais pequenos podem fazer individualmente ou em grupo, ajudando-os a

consolidar conhecimentos.

Público-alvo 1º ciclo

Duração 20 a 30 minutos

Nº de visitantes 30

Custo Gratuito



As escolas do 2.º e 3.º ciclo, são convidadas a

vir ao Museu.

A partir da observação do Núcleo Ferroviário

de Arco de Baúlhe, as crianças idealizam e

desenham um motivo que as apaixone. Esta

actividade destina-se a estimular aactividade destina-se a estimular a

imaginação, promover a criatividade e

desenvolver as capacidades intelectuais de

cada aluno. Os trabalhos de cada turma serão

expostos no Museu num período a definir.

OBS: cada aluno deverá trazer o suporte para

colocar a folha de desenho A3.

Público-alvo 2.º e 3.º ciclo

N.º de visitantes 30

Custo Gratuito



Propomos uma descoberta bem

divertida e descontraída nos

espaços do museu, através de

um pé ante pé (paddy papper).

Público-alvo 2.º e 3.º ciclo

N.º de visitantes 25

Custo Gratuito



Partindo da observação dos azulejos da

nossa estação, as crianças são

convidadas a decorar um azulejo,

pintando-o a gosto.

Público-alvo Pré-escolar, ensino básico, 

2.º e 3.º ciclo

N.º de visitantes 25

Custo Gratuito



Tal como aconteceu em 2010, iremos

projectar um filme animado de temática

relacionada com a época natalícia. Este ano

há dois filmes à escolha: «Um Conto dehá dois filmes à escolha: «Um Conto de

Natal» (2009) e «O Expresso Polar» (2004).

Público-alvo Pré-escolar (5 e 6 anos) e 1.º

ciclo (6 a 9 anos)

N.º de visitantes 30

Custo Gratuito



Pai há só um

Tendo como ponto de partida a comemoração do dia do

pai, os participantes são convidados a realizar uma
actividade que dará origem a um pequena prenda para

oferecer aos pais.

Público-alvo Pré-primária, 1º ciclo

Duração 60 minutos

Nº de visitantes 30 por monitor

Custo Gratuito



Propomos uma actividade lúdica tendo como tema central o período

quaresmal. Esta actividade terá como ponto de partida a exploraçãoquaresmal. Esta actividade terá como ponto de partida a exploração

as peças expostas no Núcleo de Arte Sacra do mosteiro de Refojos.

Público-alvo Escolas e Público em geral

Duração 60 minutos

Nº de visitantes 40

Custo Gratuito



Para comemorar o Dia do Mãe decorrerá a oficina de postal ilustrado. Cada

criança é convidada a desenhar a sua mãe e, os que souberem escrever, a

redigir um pequeno texto.

Público-alvo Pré-primária, 1º cicloPúblico-alvo Pré-primária, 1º ciclo

Duração 60 minutos

Nº de visitantes 40

Custo Gratuito



Memórias do território é a designação dada aos Encontros que

se realizam anualmente e que se debruçarão sobre o

património de terras de Basto. O Encontro estende-se por dois

dias. No primeiro é apresentado um conjunto de

comunicações, enquanto no segundo se realizam visitas acomunicações, enquanto no segundo se realizam visitas a

espaços referidos ou relacionados com as comunicações

apresentadas.

Público-alvo Público em geral

Duração 2 dias

Nº de participantes Máximo de 80

Custo Gratuito



A Estação de Arco de Baúlhe obteve vários prémios dada a 

qualidade dos seus jardins. Para os lembrar decorrerá uma 

oficina na qual se utilizarão cartolinas e tintas. Cada 
participante fará uma flor decorada a seu gosto, tendo no 

centro a sua fotografia.centro a sua fotografia.

OBS: Cada criança terá de trazer uma fotografia

Público-alvo Pré-escolar

N.º de visitantes 25

Custo Gratuito



Para ocupar os tempos livres das crianças, reunimos

uma série de filme animados que têm como pano de

fundo comboios.

Propomos as tardes das quartas-feiras do mês de Julho

(1 hora).(1 hora).

Público-alvo Crianças

N.º de visitantes 40

Custo Gratuito



Destinado aos jovens das escolas do 3.º ciclo

e Secundário o Museu das Terras de Basto

propõe-se colaborar com os professores na
exploração do património imaterial existente

em Cabeceiras de Basto – moinhos, lendas,

gastronomia, património religioso móvel e

imóvel, pontes, festas, romarias, tradições…

Trata-se de uma actividade que pode serTrata-se de uma actividade que pode ser
desenvolvida num curto período de tempo ou

desenrolar-se ao longo do ano.
Aos trabalhos desenvolvidos pelo alunos será

dada divulgação quer nas instalações do

Museu das Terras de Basto quer através do

blogue.

Público-alvo 3º ciclo e Secundário

Custo Gratuito



Actividades Destinatários
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A estação de comboios de Arco de Baúlhe,

vista pelos jovens

2.º e 3.º ciclo

Pé ante pé no Museu (Paddy papper) 2.º e 3.º ciclo

Um comboio só meu Pré primária e 1.º

ciclo

Diverte-te entre comboios: jogo do dado 1.º ciclo (8 aos 9

anos)

Brincando entre comboios 1º ciclo

Conhecer e divulgar o nosso património 3º ciclo

Secundário

Museu das Terras de Basto
ACTIVIDADE SERVIÇO EDUCATIVO 2011/2012

Secundário

Oficina do azulejo: Os azulejos do nosso

Museu

Pré-escolar

ensino básico

2.º e 3.º ciclo

Há cinema no Museu Pré-escolar (5 e 6

anos)

1.º ciclo (6 a 9

anos)

Comemoração do Dia do Pai: Pai há só um Pré-primária

1º ciclo

Páscoa no Museu Escola

Público em geral

Comemoração do Dia da Mãe:

A minha mãe é a melhor mãe do mundo!

Pré-primária

1º ciclo

Semana dos Museus: Memórias do

território

Público em geral

As flores do nosso Museu Pré-escolar

ATL no Museu Criança



Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Museu de Cabeceiras de Basto
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Para marcações Telefone 253666350

Fax 253666351

E-mail museu.cabeceiras@mail.telepac.pt

Blogue: http://museuterrasbasto.wordpress.com/


