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o O Património na Escola [PEs] é um 

projeto de Educação Patrimonial, 
dinamizado pelo Polo Arqueológico de 
Viseu António Almeida Henriques 
(PAVAAH) e pelo Museu de História da 
Cidade (MHC), especificamente 
dirigido à comunidade escolar do 
concelho de Viseu. Na sua origem está 
um entendimento do Património como 
veículo para ensinar, aprender, 
questionar, imaginar e construir um 
passado mais diverso, um presente 
mais empático e cidadãos mais 
capazes e participativos. O projeto 
baseia-se no desenvolvimento de 
conteúdos e recursos que garantam a 
divulgação e o acesso ao património 
histórico-arqueológico do concelho, 
de modo integrado com os programas 
curriculares e abrangendo ciclos do 
pré-escolar ao secundário.
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Objetivos

◦ Promover a Educação 
Patrimonial em contexto escolar;

◦ Sensibilizar para a valorização e 
salvaguarda do património 
histórico e arqueológico local;

◦ Promover e potenciar a 
criatividade, a experimentação e 
formas de aprendizagem; 
diversificadas em torno do 
património histórico e 
arqueológico;

◦ Divulgar as ciências da 
Arqueologia e da História;

◦ Estabelecer relações de sinergia 
entre a Escola e o Museu.

Implementação

Os educadores selecionam as 
atividades em que pretendem 
participar e envolver as suas 
turmas, manifestando esse 
interesse através dos contactos 
casadomiradouro@cmviseu.pt 
ou 232 425 388. 

As atividades sem calendário 
fixo serão agendadas em função 
da disponibilidade existente. 
Todas as atividades são gratuitas 
e estão disponíveis ao longo do 
ano letivo.
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Visitas guiadas e Roteiros 
Autónomos
 
LOCAL: Museu de História da Cidade, 
Casa do Miradouro e cidade
DINAMIZAÇÃO: equipa PEs
LOTAÇÃO: max. 30
DURAÇÃO: 1H a 2H

Percursos temáticos a exposições do PAVAAH e 
do MHC, e ao Património histórico e arqueológico.

As visitas guiadas são mediadas pela equipa PEs. 
No caso dos Roteiros Autónomos são 
disponibilizados folhetos, com desafios e 
atividades, que apoiam e promovem a descoberta 
e exploração de percursos temáticos 
pré-definidos.

Projetos Continuados
 
LOCAL: Sala de aula, Museu de 
História da Cidade, Casa do Miradouro 
e cidade
DINAMIZAÇÃO: equipa PEs
LOTAÇÃO: max. 30
DURAÇÃO: 1H a 1H30/ sessão

Projetos, com várias sessões, a desenvolver ao 
longo do ano letivo. Para além dos projetos 
pré-definidos é possível organizar novos projetos 
em parceria com as Escolas.

Oficinas no Museu
 
LOCAL: Museu de História da Cidade e 
Casa do Miradouro
DINAMIZAÇÃO: equipa PEs
LOTAÇÃO: max. 30
DURAÇÃO: 1H

Atividades lúdicas e criativas que promovem a 
descoberta das histórias e do património que 
encontramos no Museu de História da Cidade e no 
Polo Arqueológico de Viseu.

Atividades de Arqueologia
 
LOCAL: Casa do Miradouro
DINAMIZAÇÃO: equipa PEs
LOTAÇÃO: max. 30
DURAÇÃO: 1H a 1H30

Atividades lúdicas que simulam tarefas realizadas 
na investigação arqueológica.

Ações de formação
 
LOCAL: online/ Casa do Miradouro
DINAMIZAÇÃO: equipa PEs
LOTAÇÃO: min. 5, max. 20
DURAÇÃO: 4H (+ 2H c/ visita)

ATIVIDADES

Ações de curta duração, direcionadas a 
educadores de todas as áreas, dedicadas a 
temáticas do património histórico e arqueológico e 
da prática da Arqueologia.

Toolkits temáticos
 
LOCAL:sala de aula
DINAMIZAÇÃO: educador
LOTAÇÃO: não aplicável
DURAÇÃO: não aplicável

Materiais digitais – vídeos, imagens, visitas 360º, 
modelos 3D, jogos, etc. - para descobrir e explorar 
o património histórico e arqueológico local a partir 
da sala de aula.
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Professores
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Ações de Formação

Viseu: 2500 anos de história 
aos pedaços 
[+ visita orientada à exposição Ícones da História 
de Viseu, opcional]

Trajeto pela História e pelos vestígios de ocupação 
humana da cidade de Viseu, e possíveis formas de 
exploração pedagógica da cidade e da exposição 
Ícones da História de Viseu, patente no núcleo 
expositivo do Museu de História da Cidade.

A ação pode ser complementada com uma visita 
orientada à exposição Ícones da História de Viseu.

CALENDÁRIO:  18 de janeiro 2023, 14H0-18H;      
22 de março 2023, 14H-18H

O património arqueológico da 
região de Viseu
A ação pretende dar a conhecer sítios 
arqueológicos da região de Viseu, de cronologia e 
tipologia distinta, que podem ser explorados em 
contexto de sala de aula ou no âmbito de visitas 
escolares. 

CALENDÁRIO:  23 de novembro 2022, 14H-18H.

A Coleção Arqueológica e o 
legado de José Coelho
[+ roteiro José Coelho pela Cidade]

Apresentação e discussão dos temas e conteúdos 
da exposição permanente José Coelho: a paixão 
pelo passado, patente da Casa do Miradouro, e 
possíveis formas de exploração pedagógica deste 
recurso.

A ação pode ser complementada com o roteiro 
José Coelho pela Cidade, que dá a conhecer a 
relação de José Coelho com a salvaguarda do 
património da cidade.

CALENDÁRIO:  19 de abril 2023, 14H-18H; 24 de 
maio 2023, 14H-18H

A Ciência da Arqueologia
A ação fornece uma visão alargada do que é hoje a 
Arqueologia, explicitando alguns métodos e 
técnicas utilizados pela disciplina, desde a forma 
como se identifica um sítio arqueológico, aos 
métodos utilizados para datar e caracterizar 
objetos.

CALENDÁRIO:  15 de fevereiro 2023, 14H-18H.
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O meu Brasão 
História e Património histórico-arqueológico local, 
Expressão oral e expressão plástica, pré-escolar

Ramiro II e o brasão da cidade de Viseu são os 
pontos de partida para descobrir a Lenda de Gaia e 
imaginar um brasão pessoal.

CALENDÁRIO : Esta atividade pode ser agendada, 
ao longo do ano letivo, às terças e quintas às 15H.

Oficinas no Museu

Histórias com azulejos 
História e Património histórico-arqueológico local, 
Expressão oral e expressão plástica, pré-escolar

Descobrimos quantas histórias podemos contar 
com os azulejos de figura da Casa do Miradouro.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada, 
ao longo do ano letivo, às terças e quintas às 15H.
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A História está no território
Estudo do Meio, O passado nacional, 4º ano

Toolkit dedicado à história e ao património 
histórico e arqueológico das diferentes freguesias 
que compõem o Concelho. 

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. A entrega dos materiais 
realiza-se nas escolas às sextas da parte da tarde.

Isto também é Património?
Estudo do Meio, O passado e o meio local, 3º ano

O Toolkit pretende promover a descoberta e 
exploração de diferentes elementos do património 
local, introduzindo a reflexão e discussão sobre o 
conceito de “património”.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. A entrega dos materiais 
realiza-se nas escolas às sextas da parte da tarde.

Toolkits temáticos

A cidade antes do Reino
Estudo do Meio, O passado nacional, 4º ano

Este Toolkit apresenta informação sobre a história 
do espaço urbano que é hoje Viseu, do povoado 
pré-romano à cidade medieval dos alvores da 
nacionalidade. 

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. A entrega dos materiais 
realiza-se nas escolas às sextas da parte da tarde.
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visitas guiadas

Ícones da História da Viseu
Estudo do Meio, 3º ao 4º ano

Visita guiada à exposição Ícones da História da 
Viseu, patente no núcleo expositivo do Museu de 
História da Cidade. Para a visita serão 
selecionadas salas adequadas a explorar 
conteúdos programáticos do 3º e 4º ano.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada, 
ao longo do ano letivo, às quartas e sextas às 
10H30.

Por Viseu 
Estudo do Meio, O passado e o meio local, 3º ano

Neste jogo de tabuleiro percorremos a cidade de 
Viseu à descoberta de diferentes Patrimónios.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada, 
ao longo do ano letivo, às terças e quintas às 15H.

Colecionadores de história 
Estudo do Meio, O passado nacional, 4º ano

Se um objeto conta historias, muitos juntos 
contam muitas mais. Neste jogo de tabuleiro 
organizamos objetos em coleções imaginárias que 
contam histórias de Viseu, mais ou menos 
imaginadas.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser 
agendada, ao longo do ano letivo, às terças e 
quintas às 15H. 

oficinas no museu
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De todas as partes do Mundo, 
em Viseu? 
História e Geografia de Portugal, O Império 
Português, 6º ano

Materiais para descobrir em Viseu vestígios e 
ligações com a expansão marítima e o comércio 
atlântico, dos séculos XV a XVIII.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email. 

Os primeiros agricultores 
História e Geografia de Portugal, As primeiras 
sociedades produtoras, 5º ano

Materiais dedicados às comunidades agro-pastoris 
e aos seus vestígios na região de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email. 

Toolkits temáticos

Romanos: grandes 
construtores 
História e Geografia de Portugal, O Mundo Romano, 
5º ano

Materiais dedicados às construções do mundo 
romano e aos seus vestígios na região de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email. 

O século XX em Viseu 
História e Geografia de Portugal, Do século XX aos 
nossos dias, 6º ano

Materiais para descobrir a história do século XX em 
Viseu, da implantação da Republica ao 25 de Abril 
de 1974. 

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email. 
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visitas guiadas

José Coelho: a paixão pelo 
passado
História e Geografia, 5º ano

Visita guiada à exposição José Coelho: a paixão 
pelo passado, na Casa do Miradouro. Para a visita 
serão selecionadas salas adequadas a explorar 
conteúdos programáticos do 5º ano.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser 
agendada, ao longo do ano letivo, às quartas e 
sextas às 10H30.

Quantos pedaços fazem um 
prato
Ciência e Arqueologia, 5º ano

Oficina experimental que simula o processo de 
remontagem de objetos arqueológicos. A partir de 
fragmentos os participantes são desafiados a 
reconstruir a forma original de um prato.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser 
agendada, ao longo do ano letivo, às terças e 
quintas às 15H.

Atividades de
Arqueologia 

Desenhar o pote
Ciência e Arqueologia, 6º ano

Vamos aprender as regras básicas da ilustração 
arqueológica, enquanto olhamos e desenhamos 
um pote. Oficina experimental que simula o 
processo de desenho de recipientes arqueológicos.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser 
agendada, ao longo do ano letivo, às terças e 
quintas às 15H.

Ícones da História da Viseu
História e Geografia, 6º ano

Visita guiada à exposição Ícones da História da 
Viseu, patente no núcleo expositivo do Museu de 
História da Cidade. Para a visita serão selecionadas 
salas adequadas a explorar conteúdos 
programáticos do 6º ano.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada, 
ao longo do ano letivo, às quartas e sextas às 
10H30.
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Atividades de
Arqueologia 

Príncipes, Califas, Reis e 
outros senhores
História, A Europa dos séculos VI a IX, A sociedade 
europeia nos séculos IX A XII, A Península Ibérica 
nos séculos IX a XII, 7º ano

Roteiro para descobrir a história medieval de 
Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais devem ser 
levantados no Museu de História da Cidade.

Fazer Arqueologia é contar 
uma história
Ciência e Arqueologia, 7º ao 9º ano

Oficina experimental que simula a investigação de 
vestígios arqueológicos. Os alunos terão também a 
oportunidade de manusear objetos arqueológicos.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser 
agendada, ao longo do ano letivo, às terças e 
quintas às 15H.

A cidade e as Artes
História, Expansão e mudança nos séculos XV e XVI, 
Portugal no Contexto Europeu dos séculos XVII e XVIII, 
8º ano; possível articulação com projetos escolares 
no âmbito do Plano Nacional das Artes

Roteiro para descobrir e explorar in loco exemplos 
de correntes artísticas do Manuelino ao Barroco 
que fazem parte do património artístico e 
construído de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais devem ser 
levantados no Museu de História da Cidade.

Roteiros Autónomos 
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Viseu Azulejar
História e Património local, Cultura material, 
História, narrativa e identidade, 7º ao 9º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

O projeto explora a história dos azulejos e o 
património azulejar da cidade e as práticas de 
salvaguarda e promoção deste património. As 4 
sessões propostas são implementadas ao longo do 
ano letivo. 

sessão 1) Azulejos há muitos: conversa 
exploratória sobre os azulejos, a sua história e as 
práticas de salvaguarda deste património.

sessão 2) Memória de Azulejo: jogo da memória 
que dá a conhecer o património azulejar de Viseu.

sessão 3) Azulejos repintados: Damos nova vida 
a um azulejo a que falta parte da decoração. 
Oficina experimental que simula o processo de 
reintegração cromática de azulejos.

sessão 4) Roteiro Viseu Azulejar: Percurso pelo 
património azulejar da cidade ao longo do Centro 
Histórico de Viseu.

O projeto pode ainda integrar o apoio à 
organização de uma exposição interativa dedicada 
ao Património azulejar de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, em datas a definir entre a 
Escola e o Museu.

Projetos Continuados

Objetos que contam histórias
Cultura material, História, narrativa e identidade, 7º 
ao 9º ano

O projeto explora potencial narrativo e identitário 
dos objetos, a cultura material como elemento da 
História e a Arqueologia enquanto ciência da 
materialidade histórica. As 4 sessões propostas 
são implementadas ao longo do ano letivo. 

sessão 1) Objetos e as suas muitas histórias: 
jogos e conversa exploratória sobre os objetos 
como mediadores de histórias, elementos do 
património e de identidade.

sessão 2) Forma/Função: jogo da memória que 
explora a relação entre a forma e a função dos 
objetos e a sua evolução ao longo do tempo.

sessão 3) Tirem-me deste cenário: jogo de 
observação que explora a relação dos objetos com 
o seu contexto histórico especifico.

sessão 4) Coleções de tudo: jogo de associação 
que explora a forma como objetos agrupados de 
formas distintas podem contar histórias distintas.

O projeto pode ainda integrar o apoio à 
organização e montagem de uma exposição (com 
tema a definir) a realizar-se na Escola ou no 
Museu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, em datas a definir entre a 
Escola e o Museu.

República, Estado Novo e 
Liberdade
História, Portugal da 1ª Republica à Ditadura Militar, 
Ditaduras e Democracias na década de 1930, do 
segundo pós-guerra aos anos 1980, 9º ano

Roteiro para descobrir a história do Estado Novo e 
da Revolução do 25 de Abril em Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais devem ser 
levantados no Museu de História da Cidade.
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Secundário e
Profissional
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Visitas guiadas

Vissaium: a cidade romana
História e História da Arte, 10º ano

Percurso pelos vestígios que permitem traçar uma 
imagem da cidade romana de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, de terça a sexta, durante a 
manhã.

Das Antas e dos Grafitis
História A e História da Arte, 10º ao 12º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

Materiais dedicados ao património artístico de 
Viseu, evidenciando exemplos locais de 
expressões artísticas com relevância histórica.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email.

Toolkits temáticos

Viseu Azulejar
História A e História da Arte, 10º ao 12º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

Materiais dedicados ao património azulejar da 
cidade e aos processos e técnicas envolvidos na 
conservação, restauro e salvaguarda deste 
património artístico.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo. Os materiais digitais são 
remetidos via email.

Construções de Poder 
História e História da Arte, 10º ano

Percurso pelas construções de época medieval que 
marcam, até hoje, a paisagem da cidade: Sé, 
Muralha Afonsina e Cava de Viriato.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, de terça a sexta, durante a 
manhã.
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Da História Geral à História 
Local
História A, 10º ao 12º ano

O projeto estabelece pontes entre os conteúdos 
programáticos da disciplina de História A e o 
património e a história local. Pretende igualmente 
promover a exploração da cidade e do seu 
património histórico-arqueológico enquanto fonte 
histórica.

sessão 1) Fazer a História: discussão sobre a 
diversidade fontes históricas para a história da 
cidade e exercício de exploração de potenciais 
fontes para a história de Viseu.

sessão 2) A cidade romana de Viseu: percurso 
pelos vestígios da cidade romana e sessão de 
manipulação de materiais arqueológicos de época 
romana.

sessão 3) Construções de poder: percurso por 
algumas das construções de época medieval que 
marcam a paisagem da cidade e manipulação de 
materiais arqueológicos de época medieval.

sessão 4) A cidade e as Artes: percurso por 
elementos do património construído da cidade que 
ilustram correntes artísticas do tardo-medieval, à 
época moderna.

sessão 5) Depois das muralhas: percurso pela 
cidade moderna e contemporânea.

O projeto pode ainda integrar o apoio à 
organização de trabalhos de investigação e 
divulgação da história da cidade.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, em datas a definir entre a 
Escola e o Museu.

Projetos Continuados

Viseu Azulejar
História A e História da Arte, 10º e 12º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

Percurso pelo património azulejar da cidade ao 
longo do Centro Histórico de Viseu.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, de terça a sexta, durante a 
manhã.

Casa do Miradouro: um 
edifício com muita(s) 
história(s)
História e História da Arte, 10º e 11º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

Visita-guiada à Casa do Miradouro que explora a 
história do edifício a partir das suas 
características arquitetónicas mais relevantes e da 
informação arqueológica e histórica disponível.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, de terça a sexta, durante a 
manhã.

A cidade e as Artes
História A e História da Arte, 10º e 11º ano; possível 
articulação com projetos escolares no âmbito do 
Plano Nacional das Artes

Percurso por elementos do património construído 
da cidade que exemplificam distintas correntes 
artísticas do tardo-medieval, à época moderna.

CALENDÁRIO:  Esta atividade pode ser agendada 
ao longo do ano letivo, de terça a sexta, durante a 
manhã.
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outras atividades

21/23



Redes Sociais

#figurashistoricasdeviseu
História, Português, EVT, 2º e 3º CEB, Ensino 
Secundário e Profissional

Já imaginaram como seria se figuras históricas 
tivessem um perfil na rede social Instagram? É 
esse o desafio que lançamos, imaginar o perfil de 
Instagram e publicações nesta rede social de 
figuras históricas de Viseu.

Para ajudar na tarefa, disponibilizamos informação 
biográfica que ajudam na descoberta de 
personagens, ligadas à história da cidade e 
algumas ideias para se inspirarem em 
https://www.poloarqueviseu.pt/patrimonionaescola
. 

Depois … é dar asas à imaginação!

Os resultados devem ser partilhados na rede 
social Instagram utilizando a hashtag que dá nome 
ao desafio: #figurashistoricasdeviseu

Conferências Viseu 
Património
Professores, Comunidade escolar

Ciclo de conferências online dedicado à divulgação 
de investigação sobre património 
histórico-arqueológico. Em cada sessão oradores 
convidados apresentam trabalhos de investigação, 
sobre a cidade e a região, e explicam-nos como se 
investiga, cuida e divulga o Passado.

Calendário: As conferências acontecem na última 
quarta-feira do mês. A agenda pode ser seguida 
em https://www.poloarqueviseu.pt/.

Conferências

Refotografar Viseu
Comunidade Escolar

O desafia lançado consiste em encontrar os locais 
de fotografias antigas da cidade e realizar novas 
imagens da cidade reproduzindo os 
enquadramentos antigos. Para apoiar o desafio, 
disponibilizamos instruções e imagens antigas da 
cidade para refotografar em 
https://www.poloarqueviseu.pt/patrimonionaescola.

Os resultados devem ser partilhados na rede social 
Instagram utilizando o #refotografarviseu

22/23



Imagoteca Municipal de Viseu
Comunidade Escolar

A Imagoteca Municipal de Viseu é um arquivo de 
documentos de imagem, baseado num modelo 
colaborativo e participativo. Através do projeto 
PEs, abrimos o convite à comunidade escolar para 
cedência de registos físicos e/ou digitais 
representativos da história da Cidade e do 
Concelho, especialmente de fotografias, mas 
também postais ilustrados, cartazes e filmes, 
datados até ao final do século XX. É privilegiada a 
incorporação de imagens relativas a paisagens, 
monumentos, acontecimentos públicos, 
transformações urbanísticas, realizações 
culturais, sociais e desportivas, que documentem 
historicamente Viseu.

A participação é muito simples, bastando seguir os 
passos indicados em 
https://www.mhcviseu.pt/imagoteca.php.

Arquivos e
inventários patrimoniais
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