
Visitas ao Campo
As Visitas ao  Campo, destinadas a alunos a partir do 7º ano de escolaridade, são o momento alto

elementos da geologia da região, dependendo do ano de escolaridade:  

• Para alunos do 7º ano , as visitas focam-se na temática da tectónica de placas e na sua relação
com a sismologia, bem como na introdução aos princípois da estratigrafia, eventos geológicos,  
ciclo das rochas e processos de fossilização. 

• Para alunos dos 10º e 11º/12º anos , incidem sobre o ciclo das rochas e tempo geológicos,  
abordando a datação dos estratos (idade relativa e absoluta) e os agentes erosivos.  
É igualmente apresentado o planeta como um sistema vivo, incluindo os sismos, os vulcões
e a formação de falhas e intrusões magmáticas.

Abordam-se ainda conceitos relacionados com a dinâmica da orla costeira e alterações climáticas.   

Uma História 
com 252 milhões de anos

Visitas ao Museu da Lourinhã
e Visitas ao Campo
Tal como nos anos anteriores, o Museu da Lourinhã, apresenta o ‟Pacote Escolas”, destinados a todos os níveis
de ensino, consistindo nas visitas guiadas ao Museu e/ou ao Campo. Com uma abordagem prática dos conteúdos
expositivos, as visitas não se limitam à mera observação de objetos, mas procuram fazer uma interligação com
os conhecimentos lecionados em sala de aula. 
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do dia, complementando o museu com uma visita às praias. Os alunos podem observar diversos



Visitas ao Museu
No museu estão patentes duas exposições principais: História Natural  
e Etnografia.  Na exposição de História Natural, são abordados conceitos
associados à geologia e paleontologia, através da observação de fósseis 
e outras peças, numa viagens de 252 milhões de anos. Este ano
recebemos a exposição itinerante europeia “The Big 5 – os  maiores
terópodes da Europa”. Igualmente integrado nesta exposição de
História Natural, discute-se o tema da evolução biológica e cultural
humana, com especial destaque à pré-história.

Laboratório
A visita ao laboratório do Museu, para alunos a partir do 10ºano, permite o contacto com os
preparadores de fósseis, suas ferramentas, técnicas e trabalhos em curso. Os alunos ficam assim  
a conhecer os “bastidores” da construção da ciência. Os mais novos também poderão observar
os trabalhos e obter explicações a partir da sala Multiusos, bem como usufruir desse espaço.  
Este trabalho de preparação, conservação e restauro das peças, nomeadame nte os fósseis 
de dinossauros, é  desenvolvido por preparadores do Museu, com o apoio de voluntários.

Vinda diretamente da Alemanha e pela primeira vez em Portugal, chega a exposição europeia
‟The Big 5+”, que reúne os mais importantes e espetaculares dinossauros predadores encontrados
na Europa. Acolhemos, apenas durante o ano letivo 2019/20, esses grandes predadores 
que caminharam pela Europa, na chamada ‟Era dos dinossauros”, concretamente nos períodos
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Exposição Temporária ‟The Big 5+”

Jurássico  e Cretácico. Os preciosos ossos originais e as grandes réplicas de crânios destes animais 
 destes animais provêm de Portugal, Inglaterra e Alemanha.

Novid
ade

Dinossauros por: Joschua Knüppe, Fred Wierum, Alex / Golden Nove

ʺThe BIG 5+ʺ



Exposição
de Etnografia
O Museu inclui ainda uma importante 
Exposição Etnográfica que se centra no 
modo de vida e nas principais actividades 
económicas e socioculturais praticadas na 
região, desde os finais do século XIX até ao 
século XX, abrangendo diferentes áreas: 
Agricultura e Pescas, Colectividades, Arte 
Sacra, diversas profissões, algumas das 
quais já extintas, e no pátio a Casa Saloia. 

Para mais informações consulte o nosso site: www.museulourinha.org

Reservas através do email:  reservas@museulourinha.org 
ou por telefone: 261 414 003 / 261 100 549

Horário: De segunda a sexta-feira das 09H30 às 17H00

Morada do Museu da Lourinhã: Rua João Luís de Moura, 95, 2530-158 Lourinhã
Coordenadas GPS: 39.241º; -9.313º  

Visita simples ao Museu - 2 €/aluno

Visita guiada ao Museu - 3 €/aluno  

Visita guiada ao Museu e visita guiada ao Campo - 6,5 €/aluno 

Os professores têm entrada gratuita.
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