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SINOPSE da VISITA ANIMADA 

    

    

PPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO--------AAAAAAAALLLLLLLLVVVVVVVVOOOOOOOO: Grupos escolares dos 1º e 2º ciclos, em visita de estudo, acompanhados pelos professores.  

        

CCCCCCCCUUUUUUUUSSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOO: Atividade grátis, mediante entrega de uma credencial de visita de estudo,emitida pela escola.  

        

DDDDDDDDUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO        DDDDDDDDAAAAAAAA        AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEE: 60 minutos (eventualmente mais tempo, a solicitar pelo grupo). 

        

DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO        DDDDDDDDAAAAAAAA        AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEE: O grupo é recebido na Portaria do Convento por um elemento do Serviço de Educação e 

Animação que fará a introdução da visita. Enquanto parte do grupo aguarda no terreiro, alguns alunos escolhidos (3 

rapazes e 3 meninas) serão acompanhados a duas salas, antigas celas dos freires, onde vestirão trajes das épocas 

medieval e renascentista (os outros poderão escolher um chapéu, uma espada, um véu, uma coroa ou tiara, que lhes 

será entregue no Terreiro).  

Na pele das personagens que habitaram em tempos o Castelo dos Templários e o Convento de Cristo, cada um dos 

escolhidos apresentará os espaços, que “foram por si mandados construir”: Gualdim Pais /Castelo dos Templários; 

Infante D. Henrique/ Claustros Góticos; D. Manuel / Igreja e Janela do capítulo; D. Catarina / Convento Joanino.  

A “corte” assiste e acompanha os senhores do Convento, através dos espaços. 

Sob o lema: No Convento de Cristo há muito para conhecer, a bri ncar com a história também se pode aprenderNo Convento de Cristo há muito para conhecer, a bri ncar com a história também se pode aprenderNo Convento de Cristo há muito para conhecer, a bri ncar com a história também se pode aprenderNo Convento de Cristo há muito para conhecer, a bri ncar com a história também se pode aprender , esta 

visita apresenta o Convento de Cristo de forma simples e divertida, procurando criar laços afetivos entre o grupo e o 

Património ao mesmo tempo que proporciona às crianças a vivência de momentos inesquecíveis. * 

    

COMO RESERVARCOMO RESERVARCOMO RESERVARCOMO RESERVAR: A visita deverá ser solicitada por correio eletrónico para geral@ccristo.dgpc.pt sendo condicionada 

pela disponibilidade de agenda. 

 

*Nota: As crianças poderão lanchar dentro do Monumento, em salas especialmente preparadas para o efeito.  


