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Horário
Segunda a sexta-feira
Encerra aos fins de semana e feriados

Exposição
10h00 – 18h00

Biblioteca e Centro de Documentação
10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00

Largo de São Caetano
2150 - 265 Golegã
+351 962 997 654 |  cpgp@sapo.pt
www.i-m.co/cpgp/cpgp

SERVIÇOS EDUCATIVOS
Programa | 2015

Serviços Educativos
NIDAP.CPGP

Em resultado de um protocolo com a Câmara Municipal 
da Golegã, o CPGP fundou, na antiga Escola de São Caetano, 
Golegã, um projeto de divulgação e de investigação, o 
NIDAP - Núcleo de Investigação e Divulgação de Arqueologia e 
Paleontologia, constituído por um espaço museológico, uma 
biblioteca e um laboratório de investigação em paleontologia 
e arqueologia pré-histórica.

No NIDAP, poderá ser visitada uma exposição que tem 
como temas centrais a evolução da vida e a evolução física 
e tecnológica do homem, constituída pelos materiais das 
coleções paleontológicas e de arqueológicas do CPGP e por 
suportes interativos. Poderá também ser utilizada a biblio-
teca, que tem mais de um milhar de livros e artigos, em 
suporte de papel e informático sobre paleontologia, evolu-
ção, arqueologia, arte rupestre e geoarqueologia. 

Núcleo de Investigação e Divulgação 
de Arqueologia e Paleontologia
Centro Português de Geo-História e Pré-História

(+351) 962 997 654  
nidap.cpgp_servicoseducativos@sapo.pt

marcações:
dias úteis: 10h00 - 12h30  / 14h00 - 18h00

Inscrições e informações

Notas:
Marcação prévia para escolas/grupos.

Pode fazer marcação, por e-mail ou através da página do CPGP. 
(www.cpgp.pt - área dos serviços educativos) 

Professores que acompanhem os grupos têm entrada gratuita.

No NIDAP as turmas serão divididas em grupos de 12 + 1 responsável.

Caso opte fazer marcação por e-mail , deverá indicar:

• nome da escola/ agrupamento/ grupo; 
(morada, contacto telefónico e e-mail)

• pessoa responsável pela visita; 
(contacto telefónico, para o dia da visita)

• se a visita se enquadra no âmbito de alguma disciplina do   
     programa curricular;

• n.º de alunos;

• programa de atividades;
(programa #1; programa #2; programa #3)

• dia e horário.
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+ Oficinas didáticas
+ A exposição vai à escola...
+ Programa Seniores



...a grupos escolares
• escolas do concelho da Golegã: gratuito 
• escolas de fora do concelho: € 1/ aluno

...visita orientada + oficinas didáticas
• escola do concelho da Golegã: € 2/ aluno
• escolas fora do concelho: € 3/ aluno

Programa # 1

Vamos contar a História  | Pré-escolar

Atividade muito simples, com a colocação de papel de cenário no espaço, pretende-se 
que as crianças desenhem figuras paleontológicas e arqueológicas, através do decalque 
e posterior pintura. Esta atividade pretende incutir sobre as crianças curiosidades científi-
cas e históricas, de uma forma lúdica e divertida.

Arqueólogo por um dia | 4.º ao 6.º ano 

Os alunos poderão conhecer o dia-a-dia do arqueólogo e desenterrar os segredos do 
passado, através da simulação de uma escavação e do tratamento de materiais. Nesta 
atividade os participantes aprenderão as metodologias de escavação, como por exem-
plo, montar uma quadrícula e fazer o registo tridimensional, e o estudo dos materiais 
arqueolíticos, tais como a identificação da matéria-prima e o tipo de artefacto.

Laboratório de Paleontologia | 6.º ao 12.º ano de escolaridade

Extração de fósseis da matriz, em que os alunos utilizam instrumentos de laboratório 
para os retirar. Depois de extraídos, os fósseis serão usados pelos alunos que apreen-
derão a classificá-los, catalogá-los e descrevê-los. Os alunos também aprenderão a 
fazer réplicas, sendo-lhes explicado a sua importância na preservação, reconstituição e 
exposição dos fósseis. Esta atividade servirá igualmente para explicar como atua o pro-
cesso de fossilização por moldagem.

Aprende a fazer uma réplica de um fóssil  | 1.º ao  9.º ano

As crianças têm a oportunidade de criar o molde e fazer um réplica, de um fóssil verda-
deiro, com gesso, podendo levar consigo o resultado do seu trabalho.

Os alunos que participem nesta atividade, podem fazer a atividade do  “Laboratório 
de Paleontologia”.

Levantamentos de Arte Rupestre | A partir do 5.º ano 

Os alunos aprendem técnicas de levantamento de gravuras rupestres a partir de réplicas.

Produção de cerâmica pré-histórica | A partir do 4.º ano 

Os alunos aprendem a modelar e decorar recipientes cerâmicos de tipologia diversa, 
com técnicas utilizadas na Pré-História. 

As 3 melhores peças de cada turma serão posteriormente cozidas em forno tam-
bém com tecnologia pré-histórica.

Atividades
visita orientada: € 1,50 p/pessoa 
visita orientada + conferência: € 3 p/pessoa
visita orientada + conferência + workshop: € 5 p/pessoa

Programa # 2

exposição + 2 oficinas didáticas
ZONA 1: € 180  | Setúbal – Lisboa – Torres Vedras – Santarém – Leiria
ZONA 2: € 230 | Coimbra – Castelo Branco – Portalegre – Évora 
ZONA 3: € 300 | Norte –  Baixo Alentejo – Algarve

A exposição vai à escola...
Uma alternativa às escolas que não tem possibilidade de se deslocarem. A equipe do 
NIDAP desloca-se então à escola e monta uma mostra da exposição patente no NIDAP. 

Esta exposição apresenta a evolução da Vida, desde o aparecimento dos primeiros organis-
mos e a evolução biológica e tecnológica do Homem, desde que há 2,5 Ma os primeiros 
representantes do género Homo começaram a fabricar os primeiros artefactos. 

Aberto a um n.º ilimitado de alunos, tem a possibilidade de se realizarem diversas ativida-
des, bem como deslocações de elementos do NIDAP para proferirem palestras, sobre as 
temáticas inseridas na exposição. 

só oficinas didáticas

ZONA 1: € 150 | Setúbal – Lisboa – Torres Vedras – Santarém – Leiria
ZONA 2: € 180 | Coimbra – Castelo Branco – Portalegre – Évora 
ZONA 3: € 220 | Norte –  Baixo Alentejo – Algarve

só palestras
ZONA 1: € 40 | Setúbal – Lisboa – Torres Vedras – Santarém – Leiria
ZONA 2: € 60 | Coimbra – Castelo Branco – Portalegre – Évora 
ZONA 3: € 100 | Norte –  Baixo Alentejo – Algarve

Oficinas didáticas

Dinossáurios de Portugal 
Doutor Silvério Figueiredo 

Origem e Evolução da Vida 
Doutor Silvério Figueiredo 

Origem e Evolução do Homem 
Doutor Silvério Figueiredo

Arte Rupestre em Portugal  | A partir do 7.º ano
Doutor Fernando Coimbra 

O cavalo na arqueologia  | A partir do 7.º ano
Doutor Fernando Coimbra 

História da Arqueologia em Portugal  | A partir do 7.º ano
Doutor Fernando Coimbra 

Programa # 3 Programa Seniores

Temas das conferências (a escolher na marcação)

O que é a Arqueoastronomia?
Doutor Fernando Coimbra – Colaborador do Centro Português de Geo-História e 
Pré-História e Arqueólogo, especialista em Arte Rupestre

Workshop
Técnicas de registo de Arte Rupestre
Doutor Fernando Coimbra

Dinossáurios de Portugal 
Doutor Silvério Figueiredo – Professor Adjunto no IPT, Presidente do Centro Português 
de Geo-História e Pré-História

Origem e Evolução do Homem 
Doutor Silvério Figueiredo – Professor Adjunto no IPT, Presidente do Centro Português 
de Geo-História e Pré-História

Arte Rupestre em Portugal  
Doutor Fernando Coimbra – Colaborador do Centro Português de Geo-História e 
Pré-História e Arqueólogo, especialista em Arte Rupestre

Com três opções de atividades, preparadas para o público sénior.

Temas das palestras


