PROFESSORES

SERVIÇO EDUCATIVO PLANO 2012/2013

PROGRAMAS

PARTILHAS MEIAS
Ações de sensibilização sobre o acervo do Museu
e potenciais ofertas do Serviço Educativo.
Destinatários: professores e outros interessados.
Funcionamento: sessões nas Escolas ou no
Museu, desde que previamente calendarizadas.

ALUNOS
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INFORMAÇÕES
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Desde 1988 é possível visitar a Casa que foi
habitada pelo Doutor Frederico de Freitas, e
apreciar as suas coleções de Artes Decorativas,
entre as quais se destaca o núcleo de azulejaria.

MIL E UMA COLEÇÕES
Visita orientada visando destacar algumas
coleções, o colecionismo e desenvolver atividades
no âmbito das diferentes expressões.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância,
alunos do Ensino Básico e do Secundário.
Funcionamento: uma ou mais sessões com
marcação prévia e gratuita, disponível de 3ª a 6ª.
ANIMAIS NA CASA DAS COLEÇÕES
Conhecer o modo de vida, alimentação,
locomoção e formas de comunicação dos animais
representados em peças do Museu. Inclui
atividades lúdicas no âmbito das diferentes
expressões. Procura-se ainda sensibilizar as
crianças para os direitos dos animais.
Destinatários: Jardins-de-infância e Pré-Escolar.
Funcionamento: uma ou mais sessões com
marcação prévia e gratuita, disponível de 3ª a 6ª.
NOS BASTIDORES DA CASA-MUSEU
Percurso pelos espaços não visitáveis a fim de
mostrar a importância dos museus, explicar como
funcionam, o que se faz e com que finalidade.
Destinatários: Ensino Básico e Secundário.
Funcionamento: Visita complementar que
esclarece a missão do museu. Marcação prévia e
gratuita. Disponível de 3ª a 6ª.

VIAGEM NO PADRÃO DE TAPETE
Atividades lúdicas e de expressão plástica que
exploram a coleção de azulejos, visando
introduzir e reforçar os conceitos de módulo e
padrão.
Destinatários: alunos do 2º e 3º Ciclos.
Funcionamento: uma sessão gratuita com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

SANTOS DA CASA
Visita(s) orientada(s) que explora(m) as coleções de
pintura e escultura religiosa e que através das nossas
maletas pedagógicas dão a conhecer os diferentes
utensílios e técnicas de pintura e escultura, depois
experimentadas em ateliê.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância e alunos
de todos os níveis de Ensino.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.
OBJETOS ENIGMÁTICOS
Percurso de descoberta dos objetos mais curiosos das
diferentes coleções, realçando aqueles cuja forma não
se relaciona com a função. Inclui atividades lúdicas e
no âmbito das expressões.
Destinatários: alunos do 3º ao 8º ano do Ensino
Básico.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

VAMOS DESEMBRULHAR O NOSSO NATAL
Partindo do acervo do Museu, confrontam-se os usos e
costumes do Natal, no passado e no presente, na Região e
no Estrangeiro.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância e alunos do
1º ao 6º ano do Ensino Básico.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira, nos meses de
novembro, dezembro e janeiro.

FREDERICO DE FREITAS, O ANFITRIÃO
Através da análise dos retratos do colecionador e
respetivas coleções recriam-se algumas vivências da Casa
e desenvolvem-se atividades que sensibilizam para regras
de conduta, para a importância da sociabilização e dos
valores cívicos.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância e alunos do
1º ao 6º ano do Ensino Básico.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

CHÁ & COMPANHIA
Atividades lúdicas e no âmbito das expressões que
exploram os objetos relacionados com o ritual do chá.
Destinatários: alunos do 2º e 3º Ciclos.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.
Disponibilizamos uma maleta pedagógica a explorar
no Museu ou na Escola.

A VIAGEM PELO AZULEJO EM PORTUGAL
Visita com atividades lúdicas e de expressão plástica
que relaciona as técnicas, os temas e cores dos azulejos
aplicados em Portugal, com a sua origem, época e
movimentos artísticos.
Destinatários: alunos do 3º Ciclo e Secundário.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

A DANÇA DAS CADEIRAS
Visita à Casa da Calçada direcionada para a coleção de
mobiliário, destacando os diferentes tipos e estilos de
cadeiras. Fichas de apoio/lúdicas e atividades de
expressão plástica complementam a atividade.
Destinatários: alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

CANTOS, CRAVOS E CASTRO
Visita orientada com atividades de expressão plástica que
explora, relaciona e confronta o núcleo de azulejaria
holandesa e os painéis de Lourdes Castro.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância e alunos do
Ensino Básico ao Secundário.
Funcionamento: uma ou várias sessões gratuitas com
marcação prévia, disponível de 3ª a 6ª feira.

FAMÍLIAS

FÉRIAS - ATELIÊS

SANTAS MÃES!
Dia da Mãe é comemorado com atividades
adequadas a toda a família, após visita(s) anterior(es)
orientada(s) pelos Serviços Educativos.
Funcionamento: para as crianças uma ou mais sessões
com marcação prévia e gratuita, disponível de 3ª a 6ª
feira, até 30 de abril.
Para as Mães e toda a família visita guiada pelos
filhos, gratuita e sem marcação prévia no dia 11 de
maio entre as 10.00h e às 17.30h.

INFORMAÇÕES GERAIS

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
A Casa-Museu Frederico de Freitas celebra o 18 DE
MAIO oferecendo um programa especial e as
tradicionais visitas orientadas a todos os interessados.
Destinatários: público de diferentes idades e
formações.
Funcionamento: programa a definir.

PARA INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES
De 2ª a 6ª feira das 9.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.30h
Contacto: 291 202 578
Serviço de Educação: Fátima Gomes e Helena Sousa

O

FIM DE TARDE NA CASA
Visita à Casa da Calçada e/ou Casa dos Azulejos para
público de todas as idades.
Funcionamento: sessão gratuita com marcação prévia
até a 5ª feira anterior.
Horário: sábados de janeiro das 15.00h às 17.00 h.

PÚBLICO SÉNIOR
MADEIRA DE OITOCENTOS: ESTADIAS &
TERAPIAS
Apresentação de imagens da coleção de estampas e
desenhos da Madeira, realizados por visitantes no
século XIX.
Funcionamento: sessão gratuita com marcação prévia.
Horário: de 3ª a 6ª feira das 10.00h às 17.00h.
MIL E UMA COLEÇÕES
Visita orientada que visa dar a conhecer e caracterizar
os objetos e as coleções da Casa da Calçada.
Funcionamento: sessão gratuita com marcação prévia
até a 5ª feira anterior.
Horário: sábados de julho das 10.00h às 11.30h.

VAMOS GUARDAR O NOSSO NATAL
Partindo de uma parte do acervo do Museu e de
atividades diversificadas confrontam-se os usos e
costumes do Natal, no passado e no presente, na
Região e no Estrangeiro.
Destinatários: crianças entre os 7 e os 12 anos.
Funcionamento: ateliê gratuito com inscrição
devidamente autorizada até 17 de dezembro.
Horário: 19 a 21 de dezembro das 14.00h às
17.00h.
PÁSCOA A COMPASSO
Atividades lúdicas e no âmbito das expressões que
exploram o tema da Páscoa e parte do acervo.
Destinatários: crianças entre os 7 e os 12 anos.
Funcionamento: ateliê gratuito com inscrição
devidamente autorizada até 15 de abril.
Horário: 26 e 27 de março das 9.30h às 12.30h.
JARDINARTE
Atividades lúdicas e no âmbito das expressões que
exploram e relacionam o jardim com o acervo.
Destinatários: crianças entre os 7 e os 12 anos.
Funcionamento: ateliê gratuito com inscrição
devidamente autorizada até 1 de julho.
Horário: 2 a 5 de julho das 14.00h às 17.00h.

AS NOSSAS CRIANÇAS
Experiências desenvolvidas a partir das representações
de meninos e meninas nas diferentes peças do Museu
comemoram o DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA.
Destinatários: crianças de Jardins-de-infância e 1º
Ciclo.
Funcionamento: sessões gratuitas no dia 1 de junho,
com inscrições prévias até 30 de maio.

EFEMÉRIDES
PÚBLICO ADULTO
MIL E UMA COLEÇÕES
Percurso orientado à Casa da Calçada.
Funcionamento: sessão gratuita com inscrição prévia
até às 17.00 horas do dia anterior.
Horário: de 3ª a 6ª feira durante todo o ano.
BRILHOS E HARMONIAS
Visita orientada à Casa dos Azulejos complementada
com filmes sobre técnicas de fabrico e decoração da
cerâmica de revestimento.
Funcionamento: sessão gratuita com inscrição prévia
até a 5ª feira anterior.
Horário: sábados de maio das 10.00h às 12.00h.
O PASSADO MODERNISTA
Incursão pela Arte Nova e Art Déco através de um
percurso orientado à Casa-Museu.
Funcionamento: sessão gratuita com inscrição prévia
até a 5ª feira anterior.
Horário: sábados de março das 15.00h às 17.00h.

AGRADECEMOS:
A pontualidade dos grupos.
O depósito na Portaria de mochilas, telemóveis,
chapéus-de-chuva e máquinas fotográficas.
O respeito pelas peças (não tocar e circular com cuidado).
O respeito pelos outros.
A comunicação no caso de cancelamento.
LEMBRAMOS:
As visitas realizadas sem apoio do Serviço Educativo
deverão ser previamente agendadas pelas entidades
organizadoras, de modo a se evitarem sobreposições de
grupos.
HORÁRIO DA CASA-MUSEU:
De 3ª feira a sábado das 10.00h às 17.30h.
Domingos, segundas e feriados - Encerrado
A bilheteira fecha meia hora antes do encerramento do
Museu.

O NATAL NA CASA DA CALÇADA
A Casa-Museu celebra a Festa armando os
tradicionais presépios de escadinha e de rochinha
e pondo a mesa de Natal.
Destinatários: público local de todas as idades.
Funcionamento: 11 de dezembro a 5 de janeiro.

INGRESSOS:
Bilhete Individual: 3,00 €
Bilhete Cartão-jovem e Sénior: 1,50 €
Bilhetes Grupos (mínimo 6 pessoas): 2,50 €
Professores, estudantes e crianças: Gratuito
Dia Internacional dos Museus (18 de maio): Gratuito

CEM PARTIDAS DE CARNAVAL
Como tem sido hábito, o Carnaval festeja-se na
Casa da Calçada com o adequado “disfarce”.
Destinatários: crianças dos 1º e 2º Ciclos.
Funcionamento: sessões durante a 1ª semana do
mês de fevereiro, com marcação prévia.
PAI, VEM COMIGO AO MUSEU!
Na comemoração do Dia do Pai são
proporcionadas atividades para toda a família.
Funcionamento: crianças do 1º ciclo, com
marcação prévia de 3ª a 6ª feira da semana
anterior.
Para os Pais e restantes familiares, entrada
gratuita, e visita guiada pelos filhos no dia 23 de
março entre as 10.00h e as 17.30h.

As visitas orientadas realizam-se para um mínimo de 6 e
um máximo de 35 inscritos. Os grupos escolares deverão
fazer-se acompanhar por um responsável adulto.
As atividades são adaptáveis às características dos
visitantes.
Por motivos imprevistos podem decorrer algumas
alterações ao programa.

SÃO PEDRO NA CASA DAS COLEÇÕES
Visitas à Casa da Calçada, orientadas para a
exploração do tema Santos Populares celebram a
INAUGURAÇÃO DA CASA-MUSEU FREDERICO DE FREITAS.
Destinatários: jovens e adultos.
Funcionamento: sessões gratuitas no dia 29 de junho,
com inscrição prévia até 27 de junho.

CASA-MUSEU FREDERICO DE FREITAS
Calçada de Santa Clara, nº 7
9000-036 Funchal
Tel. 291 202 578 – 291 202 570
Fax: 291 202 580
E-mail: serv.edu.cmff.drac.srt@gov-madeira.pt
http://casamuseuff.blogspot.com/
http://www.facebook.com/home.php
Outras informações: http://cultura.madeira-edu.pt

