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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Museu do Caramulo

ÁREAS DISCIPLINARES
Português
Educação Artística

NÍVEIS DE ENSINO
1º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Arte pela metade

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as serão desafiados/as 
a mostrar a sua sensibilidade artística 
recorrendo ao que aprenderam na 
visita ao Museu do Caramulo.
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COMO CHEGAR
O Museu do Caramulo foi fundado em 
1953 e está situado mesmo na vila do 
Caramulo, em Tondela. 

O edifício que acolhe a coleção de arte 
foi inaugurado mais tarde, em 1959, 
pelo Presidente da República. 

Museu do Caramulo

R. Jean Lurçat 42

3475-031 Caramulo

Oliveira
de Frades

Foi um dos primeiros edifícios conce-
bidos e construídos como museu em 
Portugal.
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Entre em contacto com o local.
Câmara Municipal de Tondela
Vera Matos
+351 910 670 023
vera.matos@cm-tondela.pt

Prepare as atividades 
a realizar.

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus/suas alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

O 
Museu do Caramulo nas-
ceu da paixão de Abel de 
Lacerda (1921-1957) pela 
Arte e pelas antiguidades e 

foi continuado pelo irmão, João de La-
cerda (1923-2003), um apaixonado pelo 
automobilismo e pelos veículos antigos. 
Ambos eternizaram um legado visionário 
e arrojado em plena Serra do Caramulo. 

A ideia de ambos foi criar um museu de 
referência, em Portugal e no estrangeiro, 
que atraísse diferentes públicos e tor-
nasse a vila do Caramulo num famoso 
destino turístico.

Desta forma, é possível encontrar no 
museu uma série de coleções, nomea-
damente:

• Arte Antiga
• Arte Moderna e Contemporânea
• Artes Decorativas
• Arqueologia
• Veículos antigos (automóveis, motoci-

clos e bicicletas)

• Brinquedos

O Museu oferece também aos visitantes 
exposições temporárias sobre variados 
temas.
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O Museu do Caramulo possui uma com-
ponente educativa muito forte, dinami-
zada pelo respetivo Serviço Educativo. 
Através de visitas acompanhadas às 
coleções, promove um olhar mais atento, 
dinâmico e adequado à faixa etária de 
cada visitante. 

Paralelamente, o Serviço Educativo 
disponibiliza um conjunto de ateliers 
lúdico pedagógicos destinados ao 
público escolar.  

Apelando aos cinco sentidos dos/as alu-
nos/as, não só estimulam a capacidade 
intelectual, mas também oferecem expe-
riências diferentes e muito significativas. 
Exemplos desses ateliers são:

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS

• 1001 Transportes
• Arte aos Pedaços
• Eu e o Outro
• Bolas, Quadrados e Triângulos 

à Solta no Museu
• Cer4
• Quem? Como? Porquê? 
• Resposta na Ponta dos Dedos
• Jogo do Bingo
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ATIVIDADE
Arte pela metade
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Dado que os/as alunos/as
visitarão uma série de coleções, 
esta atividade incidirá sobre 
a forma como eles próprios 
se veem, como se veem a si 
próprios e interpretam o meio 
envolvente.

Nível de Ensino
1º Ciclo do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico e criativo

Raciocínio e resolução de problemas

Sensibilidade estética e artística

Raciocínio

Duração da Atividade
3 a 4 horas

Complexidade

Notas: 
O museu dinamiza as suas próprias ativi-
dades educativas pelo que esta atividade 
poderá ser realizada após a visita, já em 

sala de aula.
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OBJETIVOS

Melhorar a 
capacidade de 
descrever as pessoas 
e o meio envolvente.

Perceber a importância 
de olhar atentamente 
o meio que nos rodeia.

Promover a criatividade 
e a sensibilidade 
estética e artística 
dos/as alunos/as.
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1. Preparação
Fotografe, previamente, as caras de todos/as os/as 
alunos/as da turma e tire também algumas fotografias 
a diferentes peças do museu.

Faça a impressão das imagens a cores, se possível, 
ou a preto e branco e apenas de metade da imagem. 

Cole a metade  da imagem numa outra folha ou cartoli-
na de forma a que os/as alunos/as tenham espaço para 
completar a imagem.

2. Introdução
Nesta atividade, pretende-se que os/as alunos/as refli-
tam sobre a forma como se veem a si mesmos/as, aos 
outros e aos que os rodeiam, treinando a sua capacida-
de de descrição e a sua sensibilidade estética 
e artística.

3. Implementação
Entregue aleatoriamente aos/às alunos/as as “caras-
-metades” (garantindo que não ficam com as suas pró-
prias caras) e peça-lhes que desenhem o restante rosto 
da forma que considerarem mais fiel à pessoa.

No final cada aluno/a deverá apresentar o seu trabalho.

De seguida, entregue a cada aluno/a uma folha 
de papel em branco e solicite-lhes que façam a des-
crição de si próprios/as, podendo a mesma conter 
elementos físicos e psicológicos. O que considerarem 
mais relevante.
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Faça um jogo com os/as alunos/as: cada descrição é 
lida à turma e a mesma terá adivinhar de quem se trata.

Após esta primeira fase repita o mesmo processo, 
entregando aos/às alunos/as as imagens alusivas 
ao museu e peça-lhes que as completem e as 
descrevam numa frase.

Depois de todos/as terem concluído o seu trabalho 
deverão apresentá-lo e discuti-lo.

Por fim, exponha os trabalhos da turma, 
agrupando as imagens e descrições.

4. Reflexão
Esta atividade poderá ser explorada a vários níveis, 
devendo fazer incidir a sua reflexão sobre a forma 
como olhamos para algo. Podemos vê-lo por diferentes 
prismas e isso permite inúmeras interpretações. Assim, 
surge a arte.

Reflita com eles/elas também, sobre a arte que 
observaram no museu, procurando perceber o que 
mais gostaram e estimulou o seu interesse.

Por outro lado, será interessante explorar com 
a turma o conceito de descrição física e psicológica.
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www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


