Proposta para Actividades 2012/2013
Direccionado ao Alunos do Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas
de Mértola.
À descoberta do Castelo de Mértola
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo
Duração: 2 horas
Pretende dar a conhecer aos alunos a história do castelo através de histórias e jogos
didácticos.
Calendarização: Dezembro de 2012

Atelier “Identificar os Ossos Humanos”
Público-alvo: 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Mértola (turmas que não
realizaram no ano anterior)
Duração: 2h
A identificação dos ossos do corpo humano através do recurso a esqueletos
encontrados nas Necrópoles da antiguidade Tardia de Mértola. Reconhecimento do
trabalho do Antropólogo e do Arqueólogo.
Calendarização: Abril 2013

Património da Minha Vila
Público-alvo: Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de
Mértola
Duração: Manhã
A actividade “Património da Minha Vila” decorre nas diversas escolas do concelho
de Mértola, levando até às crianças a importância do Património local. Pretendemos
dar a conhecer os distintos meios de divulgação do património, enunciar e
distinguir as diferentes definições e tipos de património (arqueológico,
arquitetónico, natural e oral), como podemos preservar, e o reconhecimento do
património local e concelhio.
Calendarização: Maio 2013

Rua António José de Almeida nº1-3 . 7750 – 353 Mértola / PORTUGAL
T.+351 286612443 e-mail: geral@camertola.pt
http: www.camertola.pt

December 18, 2013

“Monumentos com História – A Igreja Matriz de Mértola”
Público-alvo: Alunos do 3º ciclo (8º ano)
Duração: 2 horas
O atelier permite dar a conhecer aos alunos o património local de forma a
sensibilizá-los para a sua preservação.
Calendarização: Novembro de 2012
Atelier “História com arte – o mosaico antigo”
Público-alvo: Alunos do 2º ciclo (6º ano)
Duração: 2 horas
O atelier tem como objectivo transmitir algumas noções acerca da arte da
Antiguidade tardia através do mosaico, as suas técnicas de execução, a temática
decorativa e a aplicação. Todos os trabalhos realizados pelos alunos serão expostos
no edifício da escola EB 2,3 ES de Mértola em data e sala a confirmar.
Calendarização: Outubro de 2012
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