Projeto Educativo
Oferta Pedagógica
do Núcleo Museológico
“A Póvoa e o Rio”

Alunos (ensino pré-escolar
ao secundário)
e grupos de seniores.

Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
www.cm-vfxira.pt

AÇÃO EDUCATIVA

“A Póvoa e o Rio”
Ação Educativa de caráter histórico,
técnico e lúdico, denominada “A
Póvoa e o Rio”, destinada a alunos
do ensino pré-escolar ao ensino
secundário e grupos de seniores.
Atividades gratuitas, com marcação
prévia, junto do Serviço Educativo
do Museu Municipal.

Opção A] A Póvoa e o Rio

» Pré-Escolar
A PESCA
Exploração da temática da fauna e das diferentes artes da pesca (redes, armadilhas
e aparelhos). Que peixes são pescados pelos Avieiros no Rio Tejo? As crianças vão
pintar, vários desenhos de peixes, típicos
do rio Tejo, procurando identificá-los.
O TRAJE
Exploração das caraterísticas do traje
avieiro. A indumentária de um homem e
de uma mulher Avieira é composta por
que peças? As crianças vão escolher e
identificar várias peças de roupa (de papel, previamente recortadas), típicas dos
Avieiros e de seguida vão colar essas peças
num desenho de um homem/mulher Avieira, revestindo-os.
AS EMBARCAÇÕES
Exploração da temática das embarcações
típicas do Tejo. Que barcos são utilizados
pelos Avieiros? E que tipo de barco era
usado para o transporte fluvial de pessoas
e bens? As crianças vão ter acesso a um
recortável de barco, feito em cartolina,
que será pintado, colado e montado.
Estas atividades serão precedidas de uma visita guiada à exposição.

Opção B] A Póvoa e o Rio
» 1.º Ciclo/2.º Ciclo
GARUM
Exploração da relação histórica entre Romanos, o Tejo e o sal. Em virtude do aparecimento na região de várias ânforas, que
serviam para transportar produtos alimentares e acondicionar preparados piscícolas, os alunos vão produzir uma pequena
quantidade de Garum, que era um género
de condimento, feito com partes selecionadas de atum, cavala, misturadas com
peixes pequenos e sal, tudo esmagado.
CASA AVIEIRA
Exploração da temática da arquitetura de
uma casa típica Avieira. Como era uma
casa Avieira? O porquê das casas Avieiras
serem assentadas sobre estacas (palafitas).
Os alunos irão recortar e montar uma casa
Avieira previamente definida e impressa
em cartolina. Após colagem da casa numa
base, colocarão as respetivas palafitas.
ESTUÁRIO DO TEJO E EMBARCAÇÕES
Exploração das temáticas da Reserva Natural do Estuário do Tejo e das embarcações
tradicionais do Tejo, com o preenchimento
de fichas educativas.
Estas atividades serão precedidas de uma visita guiada à exposição.

Opção C] A Póvoa e o Rio

» A Lenda de Santa Irene
(origem do nome da Póvoa);
» 3.º ciclo do ensino bá- » Os primeiros habitantes e o Tejo;
sico, ensino secundário » Os Romanos, os Visigodos
e a dominação Árabe;
e grupos de séniores
» O Morgado da Póvoa;
VIAGEM PELA HISTÓRIA DA PÓVOA DE » As atividades económicas
SANTA IRIA. Visita Guiada ao Núcleo, (Cereais, Vinho, Azeite, Sal);
abordando-se os seguintes temas:
» A Póvoa de Dom Martinho
e a Quinta da Piedade;
» O Transporte Fluvial;
» A Industrialização;
» A Comunidade Avieira;
» Curiosidades.

Quando
» Anual

Horário para alunos
» 4.ª a 6.ª-feira
das 9.30h/12.30h
e das 14h00/17h30

Horário para séniores
» 4.ª – feira a domingo
das 9.30h/12.30h
e das 14h00/17h30

Duração
1h30
Contatos para marcação

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
Serviço Educativo
Telf.: 263 280 350
educativo@museumunicipalvfxira.pt
paulo.silva@cm-vfxira.pt

Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio”
Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria
2625 Póvoa de Santa Iria
Coordenadas GPS
38° 51´ 30,65” N , 9° 3’ 37,75” W

