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“O mar é tudo. Ele cobre
sete décimos do globo terrestre.
Seu sopro é puro e saudável.
É um deserto imenso, onde o
homem jamais está sozinho, pois
sente a vida movimentando-se
por todos os lados.”

Júlio Verne

O Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão ultramarina
portuguesa e a obra do Infante D. Henrique, o impulsionador
das navegações. Na sua dimensão educativa - o património
cultural, a arquitetura do monumento, a sua história e
a evolução do espaço envolvente - constituem temas
fundamentais da programação proposta sempre atenta às
dinâmicas do presente e ao seu impacto na renovação das
narrativas da História. Na sua relação com o público escolar,
o Padrão procura dinamizar a reflexão e a compreensão de
um período de grande de transição, portador de experiências
e novidades que transformaram o mundo.
A exposição temporária que apresentamos este ano letivo –
Visões do Império (séculos XIX-XX) – propõe uma viagem
pelas formas de representação e documentação fotográfica
da história colonial de Portugal, desde o século XIX até à
revolução de abril de 1974 e à associada descolonização.
Esta exposição interpela criticamente os projetos e as
realidades coloniais, tocando tópicos tão diferentes como
a imaginação cartográfica do poder, o obscurecimento
da discriminação racial ou a propaganda do desenvolvimento
sócio-económico.
Propõe, simultaneamente, mostrar o lugar privilegiado da
fotografia na construção histórica deste período e a sua
importância para repensar a história do país, incluindo
o seu presente.
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Para descobrir a partir de abril...

Visitas
A Primeira Visita
Pré-Escolar e 1º Ciclo (1º e 2º anos)

Para os mais pequenos o serviço
educativo propõe uma breve visita
para dar a conhecer alguns dos aspetos
da História do Monumento, a sua ligação
com o mar e as viagens portuguesas.
Esta opção permite ainda proporcionar
às crianças a realização de uma oficina –
Faz-te ao Mar - dando espaço e liberdade
para que estas possam conhecer outras
experiências que interferem positivamente
na sua formação e desenvolvimento.

Visita Guiada

Para Além do Muro
Para os mais pequenos

Ser pequenino é divertido! No topo
da caravela de pedra chamada Padrão
dos Descobrimentos, há um muro alto
que esconde o que a criança quer descobrir
sozinha. Através de um pequeno periscópio
manual, as crianças conseguem ter acesso
a toda a paisagem envolvente ao Padrão
dos Descobrimentos.

Público geral (PT, EN e FR), grupos escolares
(do 1º Ciclo ao Ensino Universitário), Ensino
Especial e Famílias

4

A visita oferece uma visão geral sobre a
origem do Monumento e a sua integração na
Exposição do Mundo Português, realizada
em 1940. Ao visitante é também dado a
conhecer um percurso sintético sobre a
Expansão Marítima Portuguesa; alguns dos
seus protagonistas, as grandes viagens e
o encontro com outros povos e culturas.

5

Visita Guiada e Jogo
do loto “Portugal
em Descoberta”
1º, 2º e 3º Ciclos

O jogo do loto Portugal em Descoberta - ideias,
objetos, novidades, modas; conta-te histórias
de poder, de saberes, de técnicas, de terras,
de riquezas, de homens, de crenças e de diferentes
quotidianos que se cruzaram no âmbito da Expansão.
Se nunca jogaste ao loto, de certeza que já ouviste
falar dele! Este é um jogo especial em que vais
aprender mais sobre as longas viagens por mar e
descobrir que ligação têm os objetos do jogo com
o Padrão. Embarca nesta aventura!

Um Monumento
Singular

À Descoberta
do Lugar

Público geral, 3º Ciclo (9ºano)
e Secundário

Visita-percurso e oficina
de expressão plástica
3º Ciclo e Secundário

Visita orientada para a interpretação
histórica e artística do monumento,
visando o seu enquadramento na
Exposição do Mundo Português,
na história da arquitetura, da escultura
e do urbanismo, e a sua exploração
iconográﬁca à luz das orientações
estéticas e propagandísticas defendidas
pelo Estado Novo.

Descobrir Camões
e Pessoa

Será que um passeio por Belém
nos pode levar a outros lugares?
Vamos fazer exercícios de observação
e escrita, registar dados sensoriais,
mergulhar nas gavetas da memória
individual e coletiva, partilhar as
nossas ideias com os colegas e depois
construir um mapa coletivo que será
testemunho de todas essas experiências, ou seja, um registo cartográfico
de dados sensoriais. Esta atividade visa
despertar os cinco sentidos para a
perceção dos lugares, enriquecida
pelas ligações que conseguirmos
descobrir.

Público geral, 3º ciclo (9º ano) e Secundário

Uma proposta para revisitar Os Lusíadas
de Luís Vaz de Camões ou a Mensagem
de Fernando Pessoa. A visita proporciona
um contato privilegiado com a história
das viagens marítimas e explora a carga
simbólica associada ao mar, partindo de
obras ímpares da literatura portuguesa.
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Atividades
Lúdico-Pedagógicas

O Grande Jogo da
Cruzando
Glória - De Lisboa
Oceanos e Mares
de expressão plástica
ao Extremo Oriente Oficina
1º e 2º Ciclos
Jogo lúdico
1º Ciclo, 2º Ciclo e Ensino Especial
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Os Segredos
do Mar

Dom Plástico

Oficina de experiências de flutuação
e de modelagem
Pré-Escolar e 1º Ciclo (1º e 2º anos)

Teatro de fantoches, jogos
e oficina de expressão plástica
Pré-Escolar e 1º Ciclo

Será fácil ser marinheiro? Que perigos
e segredos se escondem no mar?
Mas porque escolheu o ratinho a noz
para barquinho? Será porque a noz flutua?
Que som é este…? Vamos brincar com a
água e fazer mil experiências divertidas!

Dom Plástico estava furioso. Sentia-se
desconsiderado. Aquele miúdo piroso
deixara-o na praia, abandonado. Este
nobre plástico convenceu-se de que ia
ser usado, reutilizado e reciclado, sempre
que necessário. Como vai ele agora cumprir
a sua missão? Dom Plástico está em perigo.
Por isso conta contigo!
Nesta atividade são abordados os problemas
que afetam o ambiente e as riquezas naturais do planeta, apelando à consciência
ambiental e cívica dos mais novos.

Um jogo da glória gigante, dois dados,
duas equipas de destemidos marinheiros
e um desafio, onde tudo pode acontecer!
Um jogo que se converte numa viagem
cheia de peripécias, numa grande aventura
de Lisboa ao Extremo Oriente.

O que é preciso para viajar?
Ter um mapa e começar a sonhar!
Foi isto que os portugueses fizeram,
quando cheios de coragem, soltaram
as amarras e se lançaram ao mar.
Na volta tinham sempre novas histórias
para contar, falavam das frutas deliciosas
de cheirar, mas de estranho paladar, dos
animais exóticos que conseguiram avistar
e das muitas riquezas que tinham acabado
de encontrar…
Esta oficina desafia os participantes a
descobrir novos territórios e a criar um
mapa para os representar com muita
fantasia e imaginação.
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Oficina de Artes
Visita-oficina
Secundário, Curso Científico-Humanístico de
Artes Visuais ou Artístico Especializado

O que é para ti o Padrão? Pedra, porque
dela é feito, ou antes sal, porque te lembra
o mar? Ativa os teus sentidos, sensações
e emoções e pensa o monumento sob o
ponto de vista plástico. Esse aspeto é
importante para a ideia que produzimos
sobre uma obra de arte. Faz uma recolha
gráfica, fotográfica, videográfica, literária
e material - a que preferires! - na envovência do monumento e, com uma série de
materiais-surpresa que te serão cedidos,
cria um objeto artístico!
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Dar nome
às coisas

Aprendiz
de Boticário

Visita – jogo
3º Ciclo e Secundário

Oficina de mezinhas
1º, 2º e 3º Ciclos

Um monstro, um depoimento antigo,
uma capa de jornal, um tratado de
matemática, um trecho de filme, uma
pedra gravada, uma banda desenhada...
O que têm estes objetos a haver com
o Padrão? E com a nossa História?
Sob a forma de um jogo de enigmas, a
proposta consiste em refletir sobre as
razões que sustentam relações significativas entre os objetos documentais
selecionados, entre esses objetos e o
monumento e entre todos eles e a
História. As possibilidades são múltiplas
e à primeira vista são mesmo imprevisíveis.
Mas é preciso resolver cada enigma para
passar à resolução do enigma seguinte.

Os boticários, antes de se tornarem mestres
experientes, tinham de aprender o seu
ofício. Era necessário conhecer muito
bem as plantas, os seus usos e aplicações.
Nesta oficina vamos conhecer o trabalho
do boticário, as plantas, ervas e frutos que
usavam e quais as doenças que podiam
tratar. Esta é uma verdadeira viagem no
tempo para conhecer as mezinhas de
antigamente, e descobrir que algumas
ainda hoje são utilizadas por todos nós.
Vamos aprender como a descoberta de
novos mundos naturais veio enriquecer
os saberes europeus existentes e permitir
a circulação de numerosas espécies de
plantas a uma escala global.

Pensar com o corpo
Oficina de gesto e pensamento
Secundário

Vamos ver o Padrão de forma diferente:
sob o aspeto do corpo, do gesto e da ação.
E pensar sobre o que lhes dá sentido.
Vamos pensar com o corpo: perceber
com a expressão corporal a subjetividade
de cada um, o seu tempo histórico e a sua
cultura; determinantes da nossa interpretação. Vamos animar os corpos, os gestos
e as ações - dotá-las de carne e osso, voz
e movimento, emoção e razão – e criar
o nosso conjunto escultórico. Que gesto
importa para nós fixar hoje?
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Oficinas
de escrita criativa

Monstros debaixo
da língua
Oficina de escrita e de expressão plástica
1º e 2º Ciclos

Como nascem afinal as palavras? Como
se criam? Como crescem? Nesta oficina
os participantes inventam palavras novas
a partir de raízes etimológicas de origem
grega, latina, árabe ou crioula…, ao mesmo
tempo que plasticamente criam e descrevem as suas caraterísticas físicas, o
local onde vivem, e outros tantos hábitos,
dando-nos a conhecer estes inigualáveis
pequenos monstros.
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Entre Fronteiras

A Ilha das Palavras

1º e 2º Ciclos - Jogo de dramatização
e oficina de escrita
3º Ciclo - Jogo de dramatização
e debate

Oficina de escrita
1º e 2º Ciclos

Uma mala, um passaporte e uma viagem
imaginária constituem o ponto de partida
desta oficina. Sob a forma de um jogo de
dramatização são trabalhados conceitos
que fazem parte do fenómeno das migrações, que ocorrem entre todos os povos
e por todo o mundo.
O desafio criado ao longo deste percurso
envolve escolhas e decisões, procurando
favorecer a reflexão conjunta sobre estes
fenómenos migratórios, os seus atores e
os diferentes cenários de adaptação a uma
nova vida. Uma atividade que convida à
participação de todos, estimulando a
capacidade de diálogo, a reflexão e o
espírito crítico.

Desafiados a iniciar uma viagem exploratória, munidos de um espírito de aventura
não muito diferente dos nossos marinheiros
de outrora, os participantes levam na
bagagem apenas algumas das suas palavras
favoritas. Como decorrerá esta aventura
que conduz tão extraordinários viajantes
pelo mar da imaginação? E o que farão
com tão insólita bagagem?
A Ilha das Palavras é apenas o começo de
um caminho mágico, que será desvendado
ao ritmo das palavras que cada um transporta consigo. Uma oficina que favorece a
participação de todas as crianças, pondo
à prova a criatividade, mas também a
capacidade de diálogo e entreajuda.
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Padrão em viagem

Histórias do
Faz-de-Conta
PAIS E FILHOS
(M/ 5 ANOS)

A equipa do Serviço Educativo desloca-se às escolas, ATL’s e outros espaços
na cidade de Lisboa, para realizar as seguintes atividades:

Os segredos do mar
PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO (1º E 2º ANOS)

Oficina de experiências de flutuação
e de modelagem

Dom plástico
PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

Teatro de fantoches, jogos e oficina
de expressão plástica

A ilha das palavras
1º E 2º CICLOS

Oficina de escrita

Monstros debaixo
da língua
1º E 2º CICLOS

Oficina de escrita e de expressão
plástica
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Jogo do loto “Portugal
em Descoberta”
1º, 2º E 3º CICLOS

Jogo

Entre fronteiras

Para os mais pequeninos, e também
para os pais, o 3º domingo do mês
propõe atividades e oficinas sempre
diferentes. Este é um tempo único,
para partilhar novos territórios com
muita imaginação.

18 ABRIL

As Formas do Padrão
Oficina de desenho
e de construção de maquetas

1º E 2º CICLOS

Jogo de dramatização e oficina de escrita
3º CICLO

Jogo de dramatização e debate

Dar nome às coisas
3º CICLO E SECUNDÁRIO

Visita – Jogo

Consulte as sinopses destas
atividades nas páginas
anteriores.

16 MAIO

Mãe! Vamos viajar?
Oficina de decoração
e de mensagens especiais

6 JUNHO

À Descoberta do Lugar
Visita-percurso e oficina
de expressão plástica

4 JULHO

O Grande Jogo da Glória
- De Lisboa ao Extremo Oriente
Jogo da glória gigante
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Dias temáticos
Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios - 18 de abril

As Formas do Padrão
10H30 | FAMÍLIAS
Oficina de desenho
e construção de maquetas

Em paralelo com a observação direta
do monumento, vamos experimentar
diferentes áreas criativas, usar diversos
materiais e desenvolver pequenos projetos
a duas e três dimensões. Vamos sentir os
volumes do Padrão, ampliar e reduzir as
suas formas nas diferentes possibilidades
de um novo olhar, brincar com as suas
escalas, texturas, pormenores e formas
geométricas, para depois criar uma
forma para habitar este espaço.

Passeio Lembrar Belém
10H30 | PÚBLICO GERAL
+ DE 16 ANOS

Este passeio pretende chamar a atenção
para a História e evolução urbanística de
Belém, como local evocativo das grandes
viagens marítimas e marcado em 1940
pela Exposição do Mundo Português,
mostrando como o património construído
e o património natural se cruzam e reforçam a sua identidade local, cultural e
patrimonial ligada ao Tejo e ao mar.
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Semana da Criança
1 e 2 de junho

Dia Mundial dos Oceanos
8 de junho

Artistas a Bordo

Dom Plástico

10H30 | PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
Oficina de pintura

10H30 E 14H30 | PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
Teatro de fantoches, jogos e oficina
de expressão plástica

Gostavas de pintar uma tela de forma
divertida e original? Sabias que para se
ser artista é preciso inovar e experimentar
novas técnicas? Agora é a tua vez de
criar e de te divertires. Só há uma regra não podes usar pincéis!
Mas não te preocupes, só vais precisar
da tua criatividade, de uma variada
paleta de cores e de estranhos objetos.
Prepara-te para viver uma fantástica
aventura pelo mundo da pintura!
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Dom Plástico estava furioso. Sentia-se
desconsiderado. Aquele miúdo piroso
deixara-o na praia, abandonado.
Este nobre plástico convenceu-se de que
ia ser usado, reutilizado e reciclado, sempre que necessário. Como vai ele agora
cumprir a sua missão? Dom Plástico está
em perigo. Por isso conta contigo!
Nesta atividade são abordados os problemas
que afetam o ambiente e as riquezas naturais do planeta, apelando à consciência
ambiental e cívica dos mais novos.
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No Padrão também
se aproveita o Verão!
PÚBLICO GERAL, ESCOLAS E ATLS, FAMÍLIAS

Um convite para celebrar o Verão e partir à descoberta
de inesquecíveis aventuras, entre julho e setembro.

VISITA-PERCURSO
Escolas e ATLS (M/ 12 anos)

JOGOS
Escolas e ATLS (Dos 6 aos 12 anos)

À Descoberta do Lugar

O Grande Jogo da Glória
- De Lisboa ao Extremo
Oriente

Será que um passeio por Belém nos pode
levar a outros lugares? Vamos fazer exercícios de observação e escrita, registar
dados sensoriais, mergulhar nas gavetas
da memória individual e coletiva, partilhar
as nossas ideias com as dos colegas e depois construir um mapa coletivo que será
testemunho de todas essas experiências,
ou seja, um registo cartográfico de dados
sensoriais. Esta atividade visa despertar
os cinco sentidos para a perceção dos
lugares, enriquecida pelas ligações que
conseguirmos descobrir.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Escolas e ATLS (Dos 6 aos 12 anos)

Viagem ao Japão
Imagina-te um aventureiro português em
viagem pelas fascinantes terras do Oriente. Que experiências pode esta viagem
proporcionar? Embarca nesta caravela e
vem descobrir diferentes destinos!
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Juntos vamos viajar até ao Japão, o país
das ilhas longínquas, e descobrir como
foi o encontro dos portugueses com os
japoneses. Qual terá sido o resultado do
convívio destas duas culturas?

Jogo da glória gigante

Um jogo da glória gigante, dois dados,
duas equipas de destemidos marinheiros
e um desafio, onde tudo pode acontecer!
Um jogo que se converte numa viagem
cheia de peripécias, numa grande aventura de Lisboa ao Extremo Oriente.

Visita Guiada e Jogo
do loto “Portugal em
Descoberta”
O jogo do loto Portugal em Descoberta ideias, objetos, novidades, modas; conta-te
histórias de poder, de saberes, de técnicas,
de terras, de riquezas, de homens, de crenças
e de diferentes quotidianos que se cruzaram
no âmbito da Expansão.
Se nunca jogaste ao loto, de certeza que já
ouviste falar dele! Este é um jogo especial
em que vais aprender mais sobre as longas
viagens por mar e descobrir que ligação
têm os objetos do jogo com o Padrão.
Embarca nesta aventura!
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Exposição
temporária
Visões do Império
(SÉCULOS XIX-XX)
Curadoria de Miguel Bandeira Jerónimo
e Joana Pontes

A exposição Visões do Império oferece
uma viagem pelas formas de representação e documentação fotográfica da
história colonial de Portugal, associada
aos vastíssimos espólios de alguns dos
arquivos e museus mais relevantes do país,
desde o século XIX até à descolonização.
Esta exposição interpela criticamente os
projetos e as realidades coloniais, tocando
tópicos tão diferentes como a imaginação
cartográfica do poder, o obscurecimento
da discriminação racial ou a propaganda
do desenvolvimento sócio-económico.

A PARTIR DE 16 DE MAIO

Visitas Guiadas
PÚBLICO ESCOLAR

Do 1º Ciclo ao Ensino Secundário
Segunda a sexta: das 10h00 às 18h00
TODOS OS PÚBLICOS

Segunda a sexta: das 10h00 às 18h00
Sujeitas a marcação
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O programa de atividades desta exposição
será divulgado a partir de maio, no nosso
website www.padraodosdescobrimentos.pt
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Passeios
Programa
Lembrar Belém
Público geral, maior de 16 anos

18 ABRIL

Lembrar Belém
18 ABRIL | 16 MAIO | 27 JUNHO
18 JULHO – DOMINGO – 10H30

Estes passeios pretendem chamar
a atenção para diferentes aspetos da
História e evolução urbanística de
Belém, como local evocativo das grandes
viagens marítimas e marcado em 1940
pela Exposição do Mundo Português,
mostrando como o património construído
e o património natural se cruzam e
reforçam a sua identidade local, cultural
e patrimonial ligada ao Tejo e ao mar.

16 MAIO

Da Aldeia do Restelo
ao Reguengo da Cidade
27 JUNHO

Do bairro belenense
à Exposição do Mundo
Português
18 JULHO

E depois da Exposição
do Mundo Português?
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Documentários
Belém conta-me
a tua história
1º, 2º e 3º Ciclos
Ensino Especial, Famílias e Jovens

Este documentário dá a conhecer a história
do Padrão dos Descobrimentos, a sua carga
simbólica e a respetiva integração na zona
de Belém.
Proporciona simultaneamente uma viagem
visual através da evolução de Belém até aos
nossos dias, local onde se reúnem diversos
monumentos e espaços conotados com a
temática e história da expansão marítima.
Um documentário repleto de curiosidades,
com um discurso leve, recorrendo à imagem
de forma apelativa, que promete conquistar
os espectadores mais jovens.

duração

A Construção de
um Símbolo
Uma história do Padrão
dos Descobrimentos
Público geral (PT, ES, EN e FR)
3º ciclo (9º ano) e Secundário

A história do Padrão dos Descobrimentos
cruza-se de forma íntima com a História
do século XX Português. Em Belém, em
frente ao Tejo, o Padrão dos Descobrimentos
foi testemunha do apogeu do Estado Novo
e do seu fim.
Concebido de forma provisória em 1940,
como peça central do esforço de propaganda do Estado Novo e exaltação da
narrativa nacionalista e imperial, é
reerguido em versão definitiva em 1960,
tendo como fundo uma nova orientação
ideológica e um Mundo em transformação.
Alicerçado num vasto trabalho de pesquisa
e recolha arquivista e iconográfica, o filme
apresenta uma perspetiva pouco conhecida
do monumento. A história dos seus construtores, do mundo que rodeou a sua
edificação, e das ideias de que é símbolo.
A história de uma parte marcante dos
últimos setenta anos de Portugal.

15’

duração
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47’
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Horário
MARÇO A SETEMBRO

10h00 às 19h00
Todos os Dias
Última Admissão: 18h30
OUTUBRO A FEVEREIRO

Serviço de
Atendimento

10h00 às 18h00
Terça a Domingo
Última Admissão: 17h30
ENCERRADO NOS DIAS

1 Janeiro; 1 Maio; 25 Dezembro

Marcações
Todas as atividades estão
sujeitas a marcação.

O serviço educativo dispõe de um serviço
de atendimento que presta as informações
necessárias à visita e respetiva preparação.
Segunda a sexta: 10h00 às 18h00
se@padraodosdescobrimentos.pt
T. 213 031 950 / 913 771 430 / 917 771 003

29
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Projetos
à medida

Os professores que desejem desenvolver
temas específicos de interesse curricular para os seus alunos, ou projetos de
escola em parceria com o Padrão dos
Descobrimentos, devem encaminhar
para o SE as suas sugestões. A equipa
do SE pode realizar visitas e projetos
em função das sugestões apresentadas,
desde que os temas a tratar se integrem
no âmbito das suas atividades e mediante a disponibilidade do serviço.

Informações
/Atualizações
A informação atualizada sobre as atividades
educativas, designadamente as propostas
nos períodos específicos de férias escolares, dias temáticos, e outras iniciativas que
o Padrão dos Descobrimentos apresenta ao
longo do ano, encontra-se disponível em:
www.padraodosdescobrimentos.pt
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Preçário
2021
Bilhete simples (miradouro, exposição e documentário)

6,00 €

Reduções:
13 – 25
65 anos
Pessoas com deficiência

3,00 €
5,00 €
5,00 €

ATIVIDADES / PROGRAMAÇÃO SE
Grupos escolares | visita livre (visita ao espaço sem acompanhamento)

1,00 €

Escolas | Visitas guiadas

1,50 €

Escolas | Oficinas

2,00 €

Escolas | Oficinas Exposição

1,50 €

Professores em exercício de funcções

Isentos

Domingos em família
1 criança e 1 adulto
1 criança e 2 adultos

4,00 €
5,00 €

Dias temáticos

Entrada Livre

Passeio Lembrar Belém

4,00 €

Passeio Lembrar Belém (professores, seniores e estudantes)

2,00 €

Grupos organizados – visita guiada

4,00 €

Visitas Conversadas

4,00 €

Visitas Conversadas (professores, seniores e estudantes)

2,00 €

Visitas guiadas exposição – Acessíveis - LGP e audiodescrição

2,00 €
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Maria Cecília Cameira
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Conceição Romão
COMUNICAÇÃO

Maria Cecília Cameira
COORDENAÇÃO SERVIÇO EDUCATIVO

Cristina Simões

SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Madeira
Joana Rodrigues
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Maria Corvacho
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