Actividades:
1 - Leitura de Contos
Actividade que dura cerca de 1h00 e que consiste na leitura de uma história sobre o
Mosteiro, ou na leitura da história da Sala do Capítulo. No final, os alunos levam uma folha
para pintar na Escola e tentar reconstituir a história / consolidar conhecimentos. Para alunos
do 1º ciclo - preço da actividade 1€ - número máximo de alunos por actividade - 25.
2 - Peddy-paper
Actividade que dura cerca de 2h00 e que consiste na exploração dos diversos espaços do
Monumento, de modo que, através da descoberta, haja a interiorização / sedimentação dos
conhecimentos adquiridos.
Opções:
a) peddy-paper - "Vamos explorar o Mosteiro" - com mapa
b) peddy-paper - "Puzzles no Mosteiro" - com mapa e peças de puzzle
c) peddy-paper - "O Mosteiro é uma Sinfonia" - com mapa
Para alunos do 2º e 3º ciclos - preço da actividade 1,5€ - número máximo de alunos por
actividade - 1 turma.
3 - "Vamos a casa do Frei Domingos"
Através de uma personagem fictícia, o "Frei Domingos", vamos dar a conhecer às crianças o
que é um frade dominicano e como é que vivia no Mosteiro da Batalha. No final da visita, os
alunos constroem um puzzle com as peças soltas que encontram no Jardim do claustro Real.
Esta actividade dura cerca de 1h30 e constará de uma visita guiada. Para alunos do Jardim
de Infância e 1º ciclos - Preço por visita 0,50€ - número máximo de alunos por actividade - 1
turma.
4 - "Trivial do Mosteiro"
Jogo com perguntas sobre o Mosteiro, História, Arte, a Vida Dominicana e a Regra de S.
Domingos, onde se solidificam os conhecimentos adquiridos. No final é distribuído um
diploma de participação. Esta actividade dura cerca de 1h00 - Para alunos do Ensino
Secundário e Superior - Preço por actividade - 0,50€ - número máximo de alunos por jogo 25.
5 - "Oficina de História das Artes"
Breve Palestra ilustrada com diapositivos, seguida de exercícios práticos sobre as obras de
arte e documentos escritos, com o objectivo de proporcionar um contacto personalizado com
as fontes e os métodos da História da Arte.
Opções:
a) “Em busca de Francisco Henriques, pintor de D. Manuel I”.
b) “Materiais e Técnicas da pintura antiga – a pintura mural”
Esta actividade tem a duração de 1h00 – Para alunos do Ensino Superior e Professores –
Preço por oficina 1€ - número máximo de pessoas por oficina – 25.

