Proposta para Actividades 2013/2014

Atelier “Identificar os Ossos Humanos”
Público-alvo: 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Mértola
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: Março 2014
Local de realização: Campo Arqueológico de Mértola (Casa Amarela – Rua
António José de Almeida - Mértola)

Atelier de “Conservação e restauro de cerâmica arqueológica”
Público-alvo: Pré-escolar e 1ºCiclo do Agrupamento de Escolas de Mértola
Duração: 2h
Sendo os fragmentos de cerâmica os mais abundantes numa escavação, é
importante que reconheçam as formas de as restaurar e conservar. Neste atelier dáse a conhecer, aplicando na prática, as técnicas de conservação e restauro de
cerâmica em que os alunos através de fragmentos, realizam o “puzzle” e efetuam as
respetivas colagens.
Calendarização: Abril 2014
Local de Realização: Gabinetes de Conservação do CAM e do Museu de Mértola
(Rua da Igreja n.º 29 – Mértola)

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.
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Calendarização: Maio/Junho 2014
Local de realização: escola

Caça às formas e cores
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Mértola
Duração: 2 horas
O que se pretende com esta atividade é que, as crianças aprendam, divertindo-se e
que desenvolvam a sensibilidade, a imaginação e o conhecimento relativamente a
um dos núcleos que compõem o Museu de Mértola (MM) – Arte Islâmica. Para isso,
serão estimulados a descobrir diferentes objetos expostos no núcleo, tendo como
ponto de partida a observação das cores primárias, presentes em algumas peças,
bem como um pormenor dessa peça. Partimos do princípio que, ao aproveitar a
curiosidade natural que carateriza as crianças, podemos ensiná-las a conhecer e
valorizar o nosso património.
Calendarização: fevereiro/março 2014
Local de realização: Núcleo de Arte Islâmico do Museu de Mértola
“Monumentos com História – A Igreja Matriz de Mértola”
Publico-alvo: Alunos do Secundário
Duração: 2 horas
O atelier permite dar a conhecer aos alunos o património local de forma a
sensibilizá-los para a sua preservação e divulgação.
Calendarização: Janeiro 2014
Local de realização: Igreja Matriz de Mértola
Atelier “História com arte – o mosaico antigo”
Público-alvo: Alunos do 6º e 7º ano
Duração: 2 dias - 2 horas/dia
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. No primeiro
dia será realizada uma visita à alcáçova e no segundo realizar-se-á o atelier.
Calendarização: abril 2014
Local de realização: Alcáçova do Castelo de Mértola e Gabinetes de Conservação
do CAM e do Museu de Mértola (Rua da Igreja, n.º 29 – Mértola)
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