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O Plano de Ação Educativa do Mosteiro da Batalha para 2014/2015 visa responder às expetativas 
de uma, cada vez maior, variedade de públicos, criando atividades adequadas às suas 
necessidades. A oferta educativa apresentada procura cruzar as múltiplas expetativas com as 
experiências dos públicos existentes, dando cumprimento aos objetivos culturais e educativos 
inerentes, como é o caso da sensibilização e alerta para a importância do património e a captação 
de novos públicos. Não se deseja só cativar o público escolar mas também outros segmentos de 
público, procurando ir ao encontro dos mais variados interesses e sensibilidades, de modo a criar 
uma memória/identidade coletiva. 

Assim, também faz parte do Plano de Ação Educativa, desenvolver atividades inter-geracionais e 
promover parcerias com instituições e associações locais. 

A - Visitas Guiadas 

(máximo 1 turma por visita) 
 

Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo 

Leitura de Contos 
Convite à leitura de contos sobre a história do Mosteiro e sobre as suas particularidades. 
Duração: 1h 
 

Vamos a casa do Frei Domingos 
Através de uma visita guiada pela 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.  
Duração: 1h30 
 
Concerto de Gamelão 

Dinamizadores da nossa herança, os monumentos mostram-nos uma realidade cultural 
embrenhada em mistério e exotismo. Numa ilustração inédita da história do nosso país, o 
Mosteiro da Batalha reúne o património das descobertas, conjugando os lados de lá e os de cá. 
Desta vez, conhecer Portugal será uma viagem por um dos principais monumentos 
comemorativos dos descobrimentos, e pelos sons do gamelão Gong Kebyar do grupo Bateria. 
Em parceria com o Mosteiro da Batalha e a Embaixada da República da Indonésia, o grupo 
Bateria traz-nos o gamelão Gong Kebyar - uma orquestra de instrumentos de percussão 



tipicamente balinesa, e um dos maiores tesouros da Indonésia e da música que por lá se diz 
Karawitan. 
Numa iniciativa cultural interativa, conhecer o nosso país será sinónimo de cidadania, diálogo 
intercultural e cooperação. No âmbito do Serviço Educativo do Mosteiro da Batalha, as escolas 
poderão assistir a uma apresentação do grupo Bateria, e experimentar os instrumentos. Viver o 
trabalho em equipa, será descobrir a importância de cada membro de um grupo para o resultado 
final, e a prática dos instrumentos aliará o espírito de equipa a uma viagem singular que nos 
mostrará que o mundo está mesmo à nossa porta. 
Duração: 1h 

1º , 2º e 3º ciclo 

Visitas encenadas 
Encenações pedagógicas com o grupo de teatro O Nariz.  
a)"A visita do Marquês" é conduzida por 3 atores (1 marquês e 2 frades) que iniciarão o seu 
percurso no portal principal, passando pelos vários espaços do Mosteiro até ao claustro D. Afonso 
V.  
b)"Eram só pedras quando tudo começou" é conduzida por 3 atores (arquitetos) que se reúnem 
de 100 em 100 anos para verificar as condições em que se encontra o seu trabalho.  
Duração: 1h 

2º ciclo 

Peddy-papers  
Consiste na exploração dos diversos espaços do monumento, de modo que, através da 
descoberta, haja a interiorização / sedimentação dos conhecimentos previamente adquiridos. 
a) peddy-paper - "Vamos explorar o Mosteiro" 
b) peddy-paper - "Puzzles no Mosteiro" - com mapa e peças de puzzle 
c) peddy-paper - "O Mosteiro é uma Sinfonia" 
Duração: 2h 

3º ciclo e Ensino Secundário 

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.  
Duração:2h 
 

Alunos do Ensino Superior e Professores 

Oficina de História das Artes 
Breve Palestra ilustrada com diapositivos, seguida de exercícios práticos sobre as obras de arte e 
documentos escritos, com o objetivo 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" 
Duração: 1h 

 

Todos os anos escolares 



Visitas orientadas de carater geral 
Visitas com vista à obtenção de uma melhor compreensão do Monumento, da sua construção e 
seu contexto histórico. 
Duração: cerca de 1 hora (dependendo dos graus de ensino) 
 
 
VI Exposição de “Presépios no Mosteiro da Batalha” 
Através da realização de presépios, convida-se toda a comunidade local a participar e a interagir 
com o Monumento, fazendo com que este se torne um espaço de mediação e construção 
partilhada de saberes e experiências. 
Duração: de 16 de dezembro a 6 de janeiro 

Visita Sensorial – para todas as idades 

Ainda em fase de experimentação, está a ser criada, para alunos cegos e amblíopes, uma visita 
tátil, auxiliada por um guião em braille, por todo o percurso pelo Mosteiro e a exploração de 
diversas peças que podem ajudar à sua compreensão. 
Duração: 1 hora 
 

B - Guiões Temáticos on line 

(e outros materiais de apoio) 

Para visitas não guiadas pelo Serviço Educativo ou como complemento de informação e 
preparação de visita, para alunos, professores e todo o público em geral que queira aprofundar 
conhecimentos. 

Guião geral do Mosteiro 
Planta do Mosteiro com legenda e percurso assinalado 
Tópicos a abordar na orientação de uma visita 
Guião para colorir 
Cronologia de apoio 
Glossário de termos técnicos usados 
Bibliografia 
Todos estes documentos estão disponíveis no nosso site, em formato pdf, prontos a serem 
descarregados. 

 

C – Preparação de Professores e Outras Atividades 

Preparação de professores 
Na impossibilidade de guiar todas as visitas solicitadas, o Serviço Educativo está ao dispor dos 
professores para a preparação da sua vinda ao Mosteiro. Marque connosco uma visita formativa! 

Outras atividades 
Ao longo do ano, teremos outras atividades para comemoração de datas festivas e programação 
para eventos especiais de que iremos anunciando na nossa mailing list, no site e facebook. 
 
 

http://www.mosteirobatalha.pt/data/GuiaoMBatalha.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/planta%20do%20mosteiro%20sem%20adega.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/topicosbatalha.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/guiao1_2_anos.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/Cronologia.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/glossario.pdf
http://www.mosteirobatalha.pt/data/Bibliografia%20para%20aprofundar%20conhecimentos.pdf


 
Informações úteis: 

 
Horários de visitas guiadas 
De segunda a sexta às 9h30, 11h00 14h00 e 15h30. 
 
Horários de visitas encenadas e dos concertos de Gamelão 
De segunda a sexta de hora a hora. 
 
Todas as visitas devem ser marcadas previamente para o Serviço Educativo do Mosteiro. Nessa 
altura serão dados mais detalhes ou esclarecidas todas as dúvidas 
 
Contactos 
Mosteiro da Batalha - Serviço Educativo 
Largo Infante D. Henrique 
2440-109 Batalha 
www. mosteirobatalha.pt 
Telf.: 244 765 497  
Email: rmiguel@mbatalha.dgpc.pt. 


