
Serviço Educativo
O Serviço de Educação e Animação do Convento de Cristo acolhe milhares de visitas 
anualmente e está vocacionado para atender às necessidades de Professores e Alunos de 
todos os graus de ensino, em colaboração com o Gabinete de Apoio Técnico e 
Científico. 
Este serviço, além da dinamização de visitas escolares, planeia, produz e realiza os 
conteúdos que constam dos guiões e das fichas pedagógicas, disponibilizados nesta 
página, e realiza várias acções de sensibilização, no sentido de captar novos públicos, 
alertando-os para a importância do Património, na nossa memória colectiva e identidade 
nacional.

PROGRAMA EDUCATIVO
 
Gualdim País e o Castelo dos Templários

Visita destinada a grupos em visita de estudo - Alunos do 1.º, 2.º e 3º Ciclos, acompanhados 
pelos professores (15 a 140 participantes). Esta actividade, por se integrar nas Visitas de Estudo, 
é gratuita e tem a duração de 40 a 45 minutos, sendo 20 minutos de animação e 20 minutos de 
introdução e conclusão.

Os grupos são recebidos inicialmente por um elemento do Serviço de Educação e Animação, 
que introduz a visita, apresentando na generalidade a história e os espaços a visitar. Segue-se a 
visita, sem paragem, pela Charola e Igreja Manuelina, Janela do Capítulo e Claustro Principal.

Na segunda parte da visita, os participantes, professores e alunos, são convidados a interagir 
numa animação sob a temática da Ordem do Templo e da fundação do Castelo dos Templários. 
No comando estará Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, fundador do Castelo de Tomar, 
cruzado na Terra Santa, companheiro e amigo de D. Afonso Henriques.

Esta visita, apresenta os espaços principais do Monumento, de forma simples e divertida, 
procurando captar a atenção das crianças e jovens para o Património, apoiando-se no lema: "A 
brincar também se aprende". Esta visita animada colabora para o estreitamento de laços 
afectivos entre alunos, professores e o Convento de Cristo, Património da Humanidade.

OBSERVAÇÕES: Sendo uma actividade particularmente destinada a grupos numerosos, poderá 
nalguns casos, juntar grupos de escolas diferentes, que sejam compatíveis em termos etários.

Este tipo de actividade está condicionado pela disponibilidade de agenda.  

 

Pais ao Convento
Nos últimos Domingos de cada mês, o Convento de Cristo convida os “” - Se tens entre 6 e 14 
anos, leva os teus pais ao Convento e faz com eles um jogo de pistas, que te levará a descobrir 
coisas fantásticas sobre personagens que aqui habitaram. Viverás aventuras, vencerás todos os 
desafios e no final descobrirás o tesouro!
 
Vamos Estudar o Convento de Cristo



Propostas de actividades para visitar e estudar o Monumento, enquanto objecto dos conteúdos 
programáticos curriculares.

As Pedras Falam
Visitas Animadas para o ensino pré – primário e 1º ciclo, colaboração do ATL do Jardim-de-
infância da Escola D. Nuno Álvares Pereira.

Frei Expedito e as Maravilhas do Convento
Serviço de Ed. Animação (SEA) do Convento de Cristo. 
Colaboração: Prof. João Patrício / Escola E.B.2,3 Gualdim Pais.

A Máquina do Tempo
Projecto educativo na área da História com vertente de animação e multimédia, 
Escola E.B. 2,3 D. Nuno Álvares Pereira / Instituto Politécnico de Tomar / Convento de Cristo.

Convento de Cristo nas Rotas do Conhecimento e da Arte
Projecto académico Universitário, particularmente na área das Artes.

Uma Noite com História… para Crianças
Actividade de componente histórica e lúdica, com pernoita no Convento. 
No últimos fins-de-semana de: Julho, Agosto e Setembro.


