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Visita Simples ao Museu da Lourinhã;

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã;

Visita Guiada ao Campo;

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã e ao Campo;

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã, ao Campo e ao Dino Parque da Lourinhã (Programa

Especial Escolas; ver folheto respetivo para mais informações).

     Tal como nos anos anteriores, o Museu da Lourinhã apresenta o Programa de Visitas Escolares,

destinado a todos os níveis de ensino, consistindo nas Visitas Guiadas ao Museu e/ou Campo. Com

uma abordagem prática dos conteúdos expositivos, as Visitas não se limitam à mera observação de

objetos, procurando fazer uma interligação com os conteúdos lecionados em sala de aula. 

     O nosso Serviço Educativo disponibiliza, assim, o seguinte Programa de Visitas Escolares:
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Visitas ao Museu da Lourinhã
Jardim Jurássico
     A Visita ao Museu da Lourinhã inicia-se pelo

Jardim Jurássico, onde os nossos visitantes podem

ver várias plantas descendentes daquelas que

existiram há Milhões de anos, como é o caso dos

fetos, cicas, cavalinhas, Ginkgo biloba, etc. 

Laboratório de Preparação e Conservação de
Fósseis do Museu da Lourinhã
     A Visita ao Laboratório do Museu, para alunos
a partir do 10º ano, 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 do Museu, bem como usufruir
desse espaço. 

Soluções digitais
     Apresentamos soluções digitais, como a
aplicação para smartphone do Museu (disponível
na Google Play  Store e App Store), que pode ser
utilizada pelos nossos visitantes para receberem
informação complementar à da Visita (tanto ao
Museu da Lourinhã, como ao Campo), bem como
os quiosques multimédia espalhados pelo Museu.
Existe também um jogo de realidade virtual à
disposição de quem nos visita. 

Faça já o download da aplicação do Museu da Lourinhã e
complemente a sua Visita Escolar com conteúdos exclusivos! 
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Visitas ao Museu da Lourinhã

Exposição Etnográfica
     A Exposição Etnográfica, que se centra no
modo de vida e nas principais atividades
económicas e socioculturais praticadas na
região, desde os finais do século XIX até ao
século XX, abrange diversas áreas: Arte Sacra,
Coletividades, diversas profissões (algumas das
quais já extintas), Agricultura e Pescas. No pátio
do Museu encontra-se ainda o canto do Ferrador
e a Casa Saloia. 
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Pavilhão de História Natural
     No Museu da Lourinhã 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 viagem de 252 Milhões de
anos. Igualmente integrado nesta exposição
surge a Arqueologia, com o tema da evolução
biológica e cultural humana, com especial
destaque para a Pré-história.
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7ºano: escala do tempo geológico, tipos de rochas, ciclo das rochas, processo de
fossilização, introdução aos princípios da estratigrafia, tectónica de placas, eventos
geológicos, tipos de falhas e introdução aos processos de fossilização. 

10º, 11º e 12ºanos: escala do tempo geológico abordando a datação dos estratos e os
agentes erosivos, tipos de rochas, ciclo das rochas, processo de fossilização, princípios da
estratigrafia, tipos de ambientes, tectónica de placas, eventos geológicos, tipos de falhas e
processos de fossilização. 

Visitas Guiadas ao Campo
     As Visitas ao Campo, destinadas a alunos a partir do 7º ano de escolaridade, são o momento
alto do dia, complementando a Visita ao Museu da Lourinhã com uma Visita a algumas das praias
do concelho. Aí, os alunos podem observar diversos elementos da Geologia e da Paleontologia
da região, e ainda abordar conceitos relacionados com a dinâmica da orla costeira e as
alterações climáticas. Serão aprofundados os seguintes conteúdos programáticos:
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Reservas de Visitas
E-mail: reservas@museulourinha.org

Telefone: 261 414 003/261 423 887/939 315 850

Por forma a oficializar a marcação de Visita Escolar, pedimos que preencha o

Formulário disponível em https://museulourinha.org/informacoes/visita/escolas/

 

Preçário
Visita Simples ao Museu da Lourinhã: 2€/aluno;

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã: 3€/aluno;

Visita Guiada ao Campo: 3,5€/aluno;

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã e ao Campo: 6,5€/aluno.

Entrada gratuita para os professores acompanhantes. 

 

Visita Guiada ao Museu da Lourinhã, ao Campo e ao Dino Parque da
Lourinhã (Programa Especial Escolas): para mais informações ver folheto

respetivo.

 

Horário de Visitas Escolares
De terça a sexta-feira das 9h30 às 17h. 

Excecionalmente poderão ser realizadas à segunda-feira.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Museu da Lourinhã
Rua João Luís de Moura, 95 
2530-158 Lourinhã, Portugal
(+351) 261 414 003
geral@museulourinha.org
www.museulourinha.org
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