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Para escolas
e outros
colectivos
de educação

O

Serviço Educativo e Visitas da Casa Fernando Pessoa apresenta
um programa de oficinas que está, ao longo de todo o ano lectivo,
aberto para marcações e circulação.

De acordo com o programa escolar, com a idade dos participantes ou com
as expectativas do grupo, a variedade das nossas oficinas vai provavelmente responder ao que procura.
Seja aqui na Casa Fernando Pessoa em Campo de Ourique, seja em passeios pela Lisboa do poeta ou nos espaços de quem nos contacta, trabalhamos com os que querem saber mais sobre a vida e escrita de Pessoa, sobre
os seus famosos heterónimos e os seus companheiros mais próximos.
A nossa equipa de Serviço Educativo e Visitas desloca-se a escolas e outros
espaços para dar a conhecer o intrigante universo pessoano. Dentro e fora
de Lisboa, adaptado aos diferentes ciclos de ensino.
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Fernando Pessoa · Heteronímia
T E AT RO D E FA N T O C H E S

Promoção da Leitura
NA SALA DE AULA

“Um, dois, três.
Quem é? Quem são?”

Leituras
de porta-bagagens

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Duração 60’
€2 por aluno (na Casa Fernando Pessoa)
€3 por aluno (na sala de aula)

1º e 2º ciclos
Duração 60’ · €3 por aluno (na sala de aula)
A palavra e o prazer da leitura estão na base desta
oficina que pretende, a partir de recursos variados, estimular a interpretação e dar a conhecer
obras e autores (formas de contar) diferentes.
Lemos em voz alta os textos e livros que levamos e
depois falamos sobre eles: uma aula para guardar
na memória.

Introdução à heteronímia de Fernando Pessoa
usando o teatro de fantoches. Dirigida aos mais
pequenos e de modo lúdico e simples, esta sessão
apresenta os heterónimos um a um, assim como
as suas características físicas e alguns aspectos da
sua obra.

Ao longo de 2017-2018, os livros trabalhados
e disponíveis nesta oficina são Hoje Sinto-me…
de Madalena Moniz (Orfeu Mini, 2014), Achimpa!,
de Catarina Sobra (Orfeu Mini, 2014), A girafa
que comia estrelas, de José Eduardo Agualusa (D.
Quixote, 2005), A princesa e a ervilha, de Hans
Christian Andersen e O gigante egoísta, de Oscar
Wilde.

Promoção da Leitura · Fernando Pessoa
OFICINAS

A arca secreta
Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Duração 60’
€2 por aluno (na Casa Fernando Pessoa)
€3 por aluno (na sala de aula)

Fernando Pessoa
PERCURSO PEDESTRE EM LISBOA

Livros, objectos, adereços, histórias cabem todos
dentro da mesma caixa secreta, uma história para
cada encontro. Quem sabe se quem descobre
estes segredos não vai querer voltar – ou retribuir
a visita?

Pela cidade de Pessoa
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Duração 90’ · €3 por aluno
Percurso pedestre por Lisboa, pontuado pelos
locais mais emblemáticos da vida de Fernando
Pessoa. Desta actividade faz parte um ‘diário de
bordo’ que permite aos alunos o registo do passeio
e dos seus elementos mais curiosos.
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Fernando Pessoa
V I S I TA G U I A DA À C A SA
FERNANDO PESSOA

Fernando Pessoa
PERCURSO PEDESTRE

“Quando vejo
esta Lisboa”

Aqui viveu Pessoa
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Duração 90’ · €2 por aluno · inclui oficina
Ensino Secundário
Duração 60’ · €1 por aluno

Ensino Secundário
Duração 90’ · €3 por aluno
Ponto de encontro: Largo de São Carlos

Uma visita à casa onde Pessoa viveu os últimos 15
anos da sua vida é o fio condutor para ficar a saber
mais sobre o poeta dos heterónimos e as características da sua obra. Através dos espaços da Casa
Fernando Pessoa e dos objectos aqui guardados
e expostos desvendam-se mistérios e memórias.

Fernando Pessoa
NA SALA DE AULA

Começando no sítio onde Fernando Pessoa nasceu,
no Largo de São Carlos, descobrem-se na zona da
Baixa e do Chiado os lugares onde o escritor viveu,
trabalhou e os caminhos por onde circulou. Com o
acompanhamento da equipa de Serviço Educativo
e Visitas da Casa Fernando Pessoa, um passeio por
Lisboa que é também um passeio pela vida e obra
de Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa
V I S I TA G U I A DA
À CASA FERNANDO PESSOA
+ PERCURSO PEDESTRE

Pessoa apresenta-se
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Duração 90’ · €3 por aluno
A equipa do Serviço Educativo e Visitas da Casa
Fernando Pessoa desloca-se a escolas e outros espaços para dar a conhecer a vida e obra de Fernando
Pessoa: os seus textos mais interpelantes e os seus
célebres heterónimos.

Orpheu e Modernismo
OFICINA

“Lisboa com suas casas”
Ensino Secundário
Visita à Casa Fernando Pessoa:
Duração 60’ · Período da manhã
Percurso pedestre:
Duração 90’· Período da tarde
€4 por aluno
Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, perto do Chiado
e circulou por muitos lugares desta zona da cidade. A equipa de Serviço Educativo e Visitas da Casa
Fernando Pessoa acompanha uma visita à casa onde
o escritor viveu os últimos 15 anos vida e, noutra
parte do dia, faz-se um passeio por lugares da Lisboa
de Fernando Pessoa. Uma manhã e uma tarde para
descobrir sítios do universo pessoano, dentro e fora
de portas.

“Descalçar botas
d’elástico” e fazer
uma revista modernista
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Duração 90’
€2 por aluno (na Casa Fernando Pessoa)
€3 por aluno (na sala de aula)
Em “Descalçar botas d’elástico” vamos fazer uma
revista modernista ao estilo da revista Orpheu
e segundo a lição de Almada Negreiros: afinal,
de que precisa uma revista para ser uma revista?
Pode ser redonda? Tem de ser quadrada? Podemos
arrancar as páginas? Ou não há páginas? Na nossa
revista vale tudo!
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Morada Rua Coelho da Rocha, 16
1250-088 Lisboa · Portugal
EMail info@casafernandopessoa.pt
Geral (+351) 213 913 270
Biblioteca (+351) 213 913 276
Horário Seg. a Sáb., das 10h00 às 18h00
(última entrada às 17h30)
Autocarros 709 · 713 · 720 · 738 · 774
Eléctrico 25 · 28
Metro Rato

A Casa Fernando Pessoa é a casa que foi
habitada pelo escritor nos últimos 15 anos
de vida e onde é possível visitar a reconstituição
do seu quarto, a sala multimédia e a biblioteca
especializada em poesia mundial.
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Serviço
Educativo
e Visitas
Mais informações e marcações:
servicoeducativo@casafernandopessoa.pt
visitas@casafernandopessoa.pt
(+351) 213 913 270

