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O Museu Municipal de Espinho apresenta um programa de atividades
educativas em contexto não-formal. Para 2021/ 2022, escolhemos como temas
de trabalho a “Arte-Xávega em Espinho”, a “Fábrica de Conservas Brandão,
Gomes & Cia.”, o “Castro de Ovil” e os “Banhos de Mar em Espinho”.
Esta proposta pretende-se abrangente e diversificada, pensada para
diferentes faixas etárias e graus de ensino, no sentido da promoção da história
local, do património e das exposições artísticas patentes.
As atividades assentam, sobretudo, em visitas orientadas interativas e
oficinas dinâmicas, que conduzam os participantes a experiências produtivas
e enriquecedoras do ponto de vista da valorização do património, da arte e da
diversidade cultural.
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Exposições
permanentes do
Museu Municipal
de Espinho

Visitas orientadas com atividade
Grupos (todas as faixas etárias) - Visitas orientadas
às exposições permanentes do Museu Municipal de
Espinho + espetáculo de teatro de sombras “Grãos
de Areia” dinamizado pelo Serviço Educativo do
Festival Mar-marionetas.
Duração: 90 minutos
1.80€ por participante

Oficinas: “Um Museu com muito para contar”
As oficinas incidem nas temáticas escolhidas e
podem ser realizadas com todos os públicos-alvo
definidos, mediante adaptação de cada atividade às
caraterísticas dos grupos.
Público-alvo: grupos do Pré-escolar; 1.º Ciclo; 2.º
Ciclo; 3.º Ciclo; Adultos (máx. 26 participantes)
Duração: 40 minutos
2.40€ por participante

Sessões: “O Museu fora de Portas”
Projeto de promoção do Museu Municipal de
Espinho junto da comunidade, composto por três
vertentes:
A história local vai às escolas - Sessões sobre a
história local, realizadas pelos técnicos do Museu
Municipal de Espinho.
Público-alvo: turmas do 2º Ciclo, 3º Ciclo e ensino
secundário do concelho (máx. 26 participantes)
Duração: 90 minutos

Oficinas: “Férias no Museu”
Atividades educativas a decorrer durante o
período de férias escolares, com vista à promoção
da história local e do património, seguindo
uma abordagem não-formal. As atividades são
concebidas em função das temáticas escolhidas.
Público-alvo: crianças dos 6 aos 10 anos (5 a 15
participantes)
Duração: 120 minutos
2.40€ por criança

Roteiros do Património - Visita orientada pela
cidade para grupos, realizada pelos técnicos do
Museu Municipal de Espinho, para exploração de
conteúdos da história de Espinho.
Público-alvo: grupos – todas as faixas etárias
(máx. 15 participantes)
Duração: 90 minutos
Extensão Móvel - sessões de contos na carrinha
itinerante em espaço público (praças, jardins,
praias locais, entre outros) relacionadas com as
temáticas escolhidas.

Exposições
temporárias do
Museu Municipal
de Espinho

Visitas orientadas com atividade
Grupos (todas as faixas etárias) - Visitas orientadas
às exposições temporárias + oficina de exploração
artística adaptada às caraterísticas do grupo.
Público-alvo: grupos - todas as faixas etárias
Duração: 90 minutos
1.80€ por participante

Oficinas: “Em família no Museu”
Oficinas mensais para crianças e famílias que
têm por objetivo a mediação entre os públicos do
museu e os conteúdos relacionados com a história
e património local.
As temáticas das oficinas variam, podendo realizarse também em torno das exposições temporárias
patentes no momento.
As oficinas decorrem uma vez por mês ao sábado.

Espaços
artísticos
do FACE

Visitas orientadas
Grupos (todas as faixas etárias) - Visitas orientadas
às salas de ensaios, estúdios e oficinas, para
observação do trabalho ao vivo e acompanhamento
dos projetos artísticos nas áreas do cinema, música,
dança, teatro de marionetas e pintura, sediados no
FACE.
Público-alvo: grupos - todas as faixas etárias
(máx. 26 participantes)
Duração: 40 minutos
1.80€ por participante

