
GUIA DE VISITAS
PEDAGÓGICAS

E LÚDICAS
 MGC TRANSPORTES



CARO PROFESSOR,

Ao longo deste guia vai encontrar diferentes propostas de viagem que procuram ir de encontro às metas e programas 
curriculares do sistema educativo numa lógica de promoção do Conhecimento. 

Todos os programas foram pensados numa ótica pedagógica mas sem esquecer a vertente lúdica que estas experiências 
sempre proporcionam aos alunos.

As parcerias que estabelecemos permitem-nos oferecer um conjunto alargado de propostas que cobrem todos os ciclos de 
ensino, desde o pré-escolar ao secundário, a preços muito competitivos e com todo o conforto a que a MGC já o habituou.

No entanto, a nossa oferta não é fechada! Apresente-nos as suas necessidades e nós traçamos o percurso. 

Venha connosco nesta viagem!



Porquê escolher a MGC?

> uma opção credível, com mais de 80 anos de experiência no transporte de passageiros

> segurança máxima no transporte de crianças (de acordo com DL 13/2006)

> parcerias de qualidade que garantem experiências didáticas e enriquecedoras

> preços competitivos



ANIMAIS 
E NATUREZA



O Sea Life vai transportá-lo por uma viagem entre rios e oceanos onde 

se poderá sentir como um peixe dentro de água, percorrendo cenários 

da região do Porto, desde os socalcos do Douro até à histórica 

Ponte Luís I, passando pela Costa Portuguesa e por Mares Tropicais. 

Embarque nesta viagem onde habitam as mais belas criaturas, de 

formas bizarras e nomes estranhos. Assista às palestras e deixe-se 

surpreender pela passagem misteriosa do 1º túnel subaquático do 

país – 500.000 litros de água com tubarões à sua espera! 

OBJETIVOS
Promover a aprendizagem e educação ambiental, 
sensibilizando os alunos para a preservação ambiental.

DESDE 

7,50€ 
POR ALUNO

PARA QUEM?
Pré-Escolar. 1º e 2º Ciclo, no âmbito da disciplina de Ciências 

Naturais. 3º Ciclo, no âmbito das disciplinas de Ciências 

Naturais e de Físico-Química .

SEA LIFE • PORTO



ZOO SANTO INÁCIO • V. N. DE GAIA

DESDE 

7,75€ 
POR ALUNO

O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde parque zoológico do norte 

do país e está situado apenas a 10 minutos do Porto, em Vila Nova 

de Gaia. Alberga 800 animais de 250 espécies diferentes e abriu 

portas com o objetivo de aproximar a comunidade da Natureza 

e da Vida Selvagem, alertando para a crescente importância da 

Conservação das Espécies Animais de todo o mundo. Com dezassete 

anos de existência e mais de um milhão e meio de visitantes, o Zoo 

Santo Inácio é o Zoo de referência do Grande Porto!

PARA QUEM?
Pré-escolar: Os Animais da Selva | Os Animais da Quintinha!

1º e 2º ciclos: Pequenos Tratadores | Os voos do Inácio |  

Super Heróis de muitas patas! | Aventura Na Selva |  

O Mundo dos Insetos | Animais à Lupa

3º Ciclo e secundário: Preservação da Natureza | 

Professor, Tenho um Zoo!



PARQUE BIOLÓGICO 
DE GAIA

 ESTAÇÃO LITORAL 
DA AGUDA

      Primeiro centro permanente de Educação 

Ambiental do País, o Parque Biológico de Vila 

Nova de Gaia abrange uma área total de 35 

hectares de área agro-florestal, onde vivem, em 

estado selvagem, centenas de espécies de animais e plantas. Situado 

na periferia de Vila Nova de Gaia, o Parque Biológico estende-se pelo 

vale do rio Febros, um afluente da margem esquerda do Douro, onde 

se visualizam, nas proximidades, velhas casas rurais, moinhos e 

engenhos de buchas.

PARA QUEM?
Alunos do 5º ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais

Programas ajustados do pré-escolar ao Ensino Secundário.

A ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA «ELA» 

localiza-se na Praia da Aguda, ao sul 

do estuário do Rio Douro, na freguesia 

de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia. Envolve 

um Museu das Pescas com equipamento pesqueiro antigo, 

recolhido em todo mundo; um Aquário com a fauna aquática 

local, sobretudo marinha; e um Departamento de Educação e 

Investigação, que promove a educação ambiental, participa no 

ensino superior e desenvolve projetos no âmbito da ecologia 

marinha, pescas, aquacultura e conservação da natureza.  

PARA QUEM?
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo, Ensino superior.

DESDE 

4,75€ 
POR ALUNO

DESDE 

5,00€ 
POR ALUNO



Equidesafios
Gerês

DESDE 

19,50€ 
POR ALUNO

Venha descobrir e observar locais paradisíacos 

da serra do Gerês: as cascatas de água límpida, 

as falésias, a fauna e a magnífica flora deste 

lugar único.

A EquiDesafios encontra-se sedeada no coração do Parque Nacional 

Peneda Gerês e propõe um alargado conjunto de opções sob o cenário 

da soberba  

Serra do Gerês, onde momentos repletos de aventura  

e o contacto com a natureza mais pura serão uma constante.

PARA QUEM?
Alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário.

LIPOR

DESDE 

4,00€ 
POR ALUNO

A Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão 

de Resíduos do Grande Porto – abre diariamente 

as suas portas para partilhar com a comunidade 

as melhores práticas de Gestão de Resíduos e os 

seus projetos de referência, garantindo experiências lúdico/educativas 

permanentes aos seus visitantes. Apesar do carácter gratuito das visitas, 

a Lipor pede que cada visitante traga consigo um resíduo reciclável, uma 

iniciativa a que chama Custo Simbólico. Passe um dia na Lipor e conheça 

mais do que um circuito: Central de Valorização Energética, Central de 

transformação de biogás | Central  Fotovoltaica, Central de Valorização 

Orgânica, Centro de Triagem, Horta da Formiga, Parque Aventura – 3ªs e 

5ªs feiras, entre maio e setembro

PARA QUEM?
Do pré-escolar ao ensino secundário.



DiverLanhoso

DESDE 

18,55€ 
POR ALUNO

A DiverLanhoso é o maior Parque Aventura da

Península Ibérica e um dos maiores da Europa!

Engloba mais de 50 atividades de desporto,

aventura e natureza, alojamento em casas de

troncos de madeira, restaurante com gastronomia típica do Minho, 

piscina e muitas outras valências. 

Com 170 hectares de espaço verde, bem próximo do Parque Nacional 

da Peneda Gerês, a DiverLanhoso oferece um variado leque de 

atividades de aventura e lazer, sempre acompanhadas por monitores 

especializados.

PARA QUEM?
Alunos do pré-escolar ao ensino secundário.

OCEANÁRIO
DE LISBOA

DESDE 

21,50€ 
POR ALUNO

Por muitas vezes que volte ao Oceanário, os 8000 

animais e plantas e as cerca de 500 espécies 

encarregar-se-ão de fazer com que a visita seja 

sempre diferente e surpreendente. Ao partir para 

um atelier, visita teatral guiada ou até “Dormindo com os Tubarões”, 

a experiência na companhia de quem trata por “tu” todas as espécies 

marinhas será inesquecível.  A proposta educativa do Oceanário promove 

o envolvimento emocional, a descoberta do mundo marinho e a confiança 

que crianças, jovens e adultos necessitam para acreditar que, de facto, é 

possível fazer a diferença pelos oceanos de hoje e do futuro. 

PARA QUEM?
Alunos do 7º ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais. 

Alunos do 11º ano, no âmbito da disciplina de Biologia. 

Alunos do Ensino Secundário, no âmbito da disciplina de Português 

(estudo da obra “Sermão de Santo António aos Peixes”).



badoca safari park
SANTIAGO DO CACÉM

  O Badoca Safari Park é um parque temático 

que convida professores e alunos a viverem 

momentos de alegria únicos e memoráveis, num 

contacto próximo com animais, contribuindo por 

isso para a formação de cidadãos ambientalmente conscientes.  

O projeto pedagógico Badoca Safari Park tem por objetivo promover 

e aumentar o conhecimento e a consciência ambiental de todos, 

em particular dos mais jovens, para a imperiosa necessidade de 

conservação de espécies e a preservação da biodiversidade.

PARA QUEM?
Pré-Escolar 1º e 2º Ciclo, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais,  

3º Ciclo, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química.

DESDE 

29,15€ 
POR ALUNO

jardim zoológico
lisboa

DESDE 

24,40€ 
POR ALUNO

Educar para Conservar faz parte da Missão 

do Jardim Zoológico. As propostas educativas 

no âmbito da Educação Ambiental, prendem-

se com a conservação da Biodiversidade e com 

a valorização da vida animal. Visitas Guiadas Temáticas, Oficinas 

Zoológicas, Kids Experience@ZOO ou mesmo “À Noite no ZOO” são 

experiências únicas numa das melhores “Salas de Aula” do país que, 

para além de envolverem emocionalmente alunos e professores, 

também contribuem para a formação de valores e atitudes que 

podem mudar o Mundo para um lugar melhor para todos

PARA QUEM?
Pré Escolar (Conhecimento do Mundo);  1º Ciclo (Estudo do Meio e 

TIC); 2º Ciclo (Ciências da Natureza, História e TIC); 3º Ciclo (Ciências 

Naturais, História e TIC); Secundário (Biologia) .



HISTÓRIA
E CULTURA



WORLD OF DISCOVERIES • PORTO

O World of Discoveries é um museu interativo alusivo aos 

Descobrimentos. Composto por salas temáticas, onde é possível ver 

a evolução dos barcos portugueses, dos mapas mundiais, histórias, 

mitos e réplicas variadas como o interior de um navio antigo, do 

primeiro rinoceronte a vir para a Europa e dos produtos que eram 

importados por Portugal na época dos Descobrimentos. A visita 

desperta a curiosidade sobre a época e o seu contexto, culminando 

numa viagem à volta do mundo descoberto pelos portugueses.

OBJETIVOS
Identificar as principais conquistas, 
descobertas, explorações, descobridores, 
períodos políticos, efeitos da expansão 
marítima, viagens e povos. 

DESDE 

9,65€ 
POR ALUNO

PARA QUEM?
Alunos do pré-escolar ao secundário.



PARA QUEM?
Alunos desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário.

MUSEU DAS MARIONETAS E PASSEIO DAS 6 PONTES • PORTO

No Museu das Marionetas do Porto poderá usufruir de uma visita 

onde é partilhada a história do Teatro de Marionetas do Porto, 

companhia fundada em 1988, através da exposição de marionetas, 

espaço vídeo, espaço manipulação e construção.

Complemente a visita com uma memorável viagem de barco pelo 

Douro (Passeio das Seis Pontes).
DESDE 

10€ 
POR ALUNO



À DESCOBERTA
DO PORTO URBANO

DESDE 

5,13€ 
POR ALUNO

Eleito o Melhor Destino Europeu em 2014, 

o Porto dispensa apresentações. A cidade 

é potencialmente um destino urbano e uma 

preferência inquestionável dos turistas adeptos 

de City Break. Proporcione aos alunos um dia inesquecível e em 

constante contacto com a vida citadina do destino. 

Sugestão: Palácio da Bolsa | Cruzeiro das Seis Pontes | Museu do Carro 

Eléctrico | Casa da Música | Museu de Serralves.

PARA QUEM?
Alunos do 6º ano, no âmbito das disciplinas de Educação Visual 

e História e Geografia de Portugal (atividade com potencial 

interdisciplinar).

SERRALVES
PORTO

DESDE 

5,90€ 
POR ALUNO

   Através dos seus programas o Serviço 

Educativo da Fundação de Serralves procura 

criar momentos de proximidade e cumplicidade 

com o público escolar, tendo como ponto de partida 

o património arquitetónico, museológico e natural do Museu de Arte 

Contemporânea e do Parque de Serralves. 

Os processos de trabalho desenvolvidos, são abertos e flexíveis e 

estimulam o pensamento e a criatividade.

VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES 

VISITAS OFICINA ÀS EXPOSIÇÕES

OFICINAS AMBIENTE

PARA QUEM?
Ensino pré-escolar, básico e secundário.



ALFÂNDEGA RÉGIA
VILA DO CONDE

DESDE 

6,05€ 
POR ALUNO

A Alfândega Régia – Museu de Construção 

Naval pertence ao Museu de Vila do Conde  e 

representa o apogeu do comércio marítimo 

experimentado no século XV. A exposição apresenta 

o espólio dos antigos estaleiros navais Vilacondenses, a navegação 

portuguesa, a história da Alfândega Régia, funcionamento, produtos 

desalfandegados, entre outros. A visita contempla, ainda, a visita à 

Nau Quinhentista e à Casa do Barco, proporcionando uma experiência 

interativa, percorrendo-se um conjunto de períodos determinantes na 

constituição da identidade de Vila do Conde.

PARA QUEM?
Alunos do 5º ano, no âmbito das disciplinas de História e Geografia de 

Portugal.

PORTUGAL DOS PEQUENITOS
COIMBRA

DESDE 

12,95€ 
POR ALUNO

Uma viagem por Portugal e pela presença 

portuguesa no mundo é a proposta de uma 

visita ao Portugal dos Pequenitos.  

Visitar o Portugal dos Pequenitos é relembrar os 

nove séculos da Nacionalidade Portuguesa, numa viagem em que a 

Arquitetura, com diversas representações numa escala reduzida, 

se associa à História e nos acompanham ao longo desta jornada. 

Inaugurado em Coimbra em 1940, foi idealizado por Bissaya Barreto, 

ilustre professor e cirurgião, e projetado pelo arquiteto  

Cassiano Branco.

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo. 



Centro de Interpretação da 
Máscara Ibérica de Lamego

DESDE 

9,25€ 
POR ALUNO

Pensado como um espaço cultural dedicado 

à Máscara, o CIMI - Centro Interpretativo da 

Máscara Ibérica tem como principal objetivo a 

valorização, promoção e divulgação deste património 

cultural de importância, simbolismo e significado  

universalmente reconhecido.

O CIMI conta com uma exposição de trajes, máscaras e objetos das 

mascaradas invernais e entrudos de Portugal e Espanha.

Para além da exposição, os visitantes poderão observar os artesãos 

a trabalharem as tão conhecidas máscaras de madeira usadas no 

Entrudo de Lazarim.

PARA QUEM?
Alunos desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
BATALHA DE ALJUBARROTA

DESDE 

16,25€ 
POR ALUNO

A história da batalha de Aljubarrota é narrada 

em pleno campo de batalha através de um 

espetáculo multimédia que transporta os 

visitantes para o século XIV: as salas de exposição 

apresentam um diálogo entre factos, objetos e outros vestígios 

arqueológicos; no exterior, desvenda-se uma paisagem “enganadora” 

onde ainda se escondem armadilhas. A descoberta da época medieval 

prolonga-se visitando outro espaço museológico: o primeiro local 

escolhido para travar os castelhanos. Com uma vista panorâmica 

sobre o Mosteiro da Batalha, este núcleo desmistifica a construção 

do monumento gótico.

PARA QUEM?
Alunos de todos os ciclos de ensino, no âmbito das disciplinas de 

História e/ou Português.



BELMONTE
CASTELO BRANCO

DESDE 

17€ 
POR ALUNO

Dificilmente será possível encontrar em Portugal 

um lugar com tantas heranças judaicas como 

Belmonte. Aqui, poderá conhecer o maior legado 

da cultura e das tradições hebraicas. 

MUSEU JUDAICO 

SINAGOGA 

RUAS COM CARACTERÍSTICAS JUDAICAS   

PARA QUEM?
Alunos do 9º ano, no âmbito da disciplina de História.

PALÁCIO DA PENA
SINTRA

DESDE 

23,15€ 
POR ALUNO

Edificado no topo da Serra de Sintra e 

concebido por D. Fernando II, o Parque e o 

Palácio da Pena são o expoente máximo, em 

Portugal do romantismo do séc. XIX, constituindo 

o mais importante polo da Paisagem Cultural de Sintra – Património 

Mundial. A diversidade de temas a explorar neste conjunto patrimonial 

abrange história, artes e literatura, geografia, biologia e outras.

VISITAS ORIENTADAS AO PALÁCIO

VISITAS ORIENTADAS AO PARQUE

VISITAS LIVRES

PARA QUEM?
Alunos desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário.



TRESMINAS
TERRITÓRIO DO OURO ROMANO

DESDE 

13,90€ 
POR ALUNO

Em Tresminas, descobre uma das maiores 

explorações de ouro do Mundo Romano. Na 

visita orientada, interpreta um património ímpar: 

a intensa atividade mineira levada a cabo em época 

romana nas cortas e nas galerias subterrâneas de apoio à mineração; um 

território que, nos últimos séculos, acolheu um património natural rico, em 

que se destacam espécies como os morcegos cavernícolas, os abelharucos 

ou as aves de rapina.  No Centro Interpretativo, observa os métodos 

e técnicas antigas de extração e tratamento de ouro e experimenta, 

com réplicas, algumas dessas técnicas. Desfruta da autenticidade e 

singularidade de Tresminas, num dia marcado pela descoberta! 

PARA QUEM?
2º ciclo a Ensino Secundário: Ciências Naturais; História e Geografia  

de Portugal; Geologia (Atividade com potencial interdisciplinar)

MUSEU DO CÔA

DESDE 

11,90€ 
POR ALUNO

   Venha conhecer a mais antiga memória gráfica 

da Humanidade, Património Mundial da UNESCO 

desde 1998. A energia criativa, a antiguidade e a 

inegável qualidade da arte paleolítica do Côa substancia 

a sua importância patrimonial e o título de maior sítio de arte paleolítica de 

ar livre do mundo. O Museu do Côa apresenta uma síntese de conjunto do 

que se pode encontrar nos sítios de arte rupestre do Vale do Côa.

VISITA AO MUSEU

VISITA AO SÍTIO DE ARTE RUPESTRE DA PENASCOSA

OFICINA DE ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL

JOGO “À DESCOBERTA DO VALE DO CÔA”

PARA QUEM?
A partir 5º ano
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LITERATURA
E TEATRO



CAMILO CASTELO BRANCO
V. N. FAMALICÃO

DESDE 

5,50€ 
POR ALUNO

  Considerada a maior memória viva de Camilo, 

a Casa de Seide ganhou um importante 

significado histórico no conhecimento profundo 

da vida e da obra do escritor, constituindo um 

convite à leitura de Camilo e uma aposta na perenidade da cultura 

e da Língua Portuguesa de que a sua obra constitui afirmação tão 

singular. Para complementar a visita o núcleo apresenta o edifício 

concebido por Siza Vieira, construído no sentido de dinamizar a 

ação didática e pedagógica da Casa de Camilo e de fazer render o 

património, nos campos da bibliografia, documentação manuscrita, 

iconografia e artes plásticas.

PARA QUEM?
Alunos do ensino secundário, no âmbito da disciplina de Português .

DESDE 

9,50€
POR ALUNO

EÇA DE QUEIROZ
CAMINHOS DE JACINTO • BAIÃO

Eça de Queiroz desembarcou algumas vezes na 

Estação de Aregos, encantado pela paisagem 

da região do Douro, logo escreveu o conto 

“Civilização”, que viria a dar origem ao romance  

“A Cidade e as Serras”.

O “Caminho de Jacinto” é uma das mais belas descrições paisagísticas 

de toda a literatura nacional e mundial, e reforça o contraste com a 

descrição da subida até à Casa de Tormes.

PARA QUEM?
Alunos do ensino secundário, no âmbito da disciplina de Português.



DESDE 

13,15€ 
POR ALUNO

Almeida Garrett, na sua obra “Viagens na Minha 

Terra”, convida a viajar até 1843. Esta proposta 

permitirá vivenciar as experiências relatadas na 

obra e a conhecer as ruas de Santarém. Sugere-se a 

visita ao Convento de S. Francisco, à Catedral e Museu Diocesano. Visitar 

a Catedral e o Museu Diocesano* é descobrir histórias dentro da História, 

lendas, é aprender a olhar o património através de conceitos adequados 

a cada idade. Recomendam-se ainda a Casa Museu Passos Canavarro 

e o Jardim/miradouro da Porta do Sol, desfrutando das belíssimas 

paisagens da lezíria ribatejana.

PARA QUEM?
Alunos do Ensino Secundário, no âmbito da disciplina de Português.

PARA MAIS INFORMAÇÃO SOBRE 
PEÇAS DE TEATRO EM CENA ,

contacte-nos!

ALMEIDA GARRETT
SANTARÉM

+INFO.+INFO.



QUINTAS 
PEDAGÓGICAS
E CENTROS 
EDUCATIVOS



KIDZANIA • LISBOA

DESDE 

25,00€ 
POR ALUNO

A KidZania é um parque temático dirigido a crianças dos 3 aos 15 anos. 

Nesta cidade construída à sua escala as crianças podem “brincar aos 

adultos” num ambiente altamente realista. Podem escolher entre mais 

de 60 profissões diferentes, em réplicas dos estabelecimentos mais 

representativos de uma cidade real. As atividades são simultaneamente 

divertidas e pedagógicas, com base no conceito de “edutainment” 

(educação + entretenimento). Os conteúdos acompanham os programas 

escolares e ensinam às crianças valores e regras de cidadania.  

OBJETIVOS
> Promover uma cultura do interesse pelo conhecimento.

> Formar cidadãos autónomos, intervenientes e responsáveis. 

PARA QUEM?
Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclo.



Cantinho das Aromáticas

DESDE 

5,00€ 
POR ALUNO

Fundado em 2002, o Cantinho das Aromáticas é uma empresa 

agrícola que se dedica à produção de plantas aromáticas, 

medicinais e condimentares em agricultura biológica. 

O espaço está aberto a visitas para todos aqueles que quiserem 

conhecer e perceber o funcionamento deste invulgar projeto 

agrícola, único do género em toda a Europa Ocidental. As visitas 

guiadas no Cantinho das Aromáticas são adaptadas ao público-alvo, 

incluindo um percurso que passa pelos campos de cultivo, jardins, 

estufas e zonas de secagem e processamento, acabando na loja com 

uma prova de infusões.

Alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário.

PARA QUEM?
Alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário.



QUINTA DO MOINHO
BRAGA

DESDE 

12,80€ 
POR ALUNO

A poucos quilómetros de Braga, a Quinta 

Pedagógica “O Moinho” está inserida numa 

quinta rural (agrícola) e oferece um espaço 

de campo, mata (com várias espécies arbóreas, 

vegetais e animais) e água num total de 30 ha para que os seus 

visitantes possam apreciar a vida ao ar livre.

Na visita à quinta está incluída a realização de uma atividade à 

escolha, a passagem, com explicação, pela horta, espigueiro e 

moinho e, o contacto com os diversos animais.

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo. 

QUINTA PEDAGÓGICA
BRAGA

DESDE 

7,60€ 
POR ALUNO

A Quinta Pedagógica de Braga abriu em 2004 

e foi a primeira quinta a ser reconhecida a 

nível nacional como tal. Trata-se de um espaço 

rural, tipicamente minhoto, que foi completamente 

adaptado para a realização de inúmeras atividades pedagógicas e lúdicas 

pelas crianças. Desenvolvem-se várias atividades em diversas áreas como 

a agro-pecuária, o ambiente, as artes plásticas, a cozinha tradicional, a 

olaria e mais recentemente a área equestre, com atividades práticas e 

brevemente na vertente terapêutica, com hipoterapia.

A Quinta proporciona uma atividade à escolha e uma visita guiada com 

monitor para cada grupo.

PARA QUEM?
Pré-Escolar, 1º Ciclo e crianças com necessidades especiais.



CENTRO DE CIÊNCIA VIVA 
CONSTÂNCIA

DESDE 

14,30€ 
POR ALUNO

O Centro Ciência Viva de Constância disponibiliza 

várias atividades que fazem com que a 

aprendizagem das ciências seja mais estimulante. 

O Centro de Ciência Viva de Constância convida a 

usufruir de diferentes experiências, desde visitas guiadas ao Parque de 

Astronomia, Planetário, Observatório Solar, visita à exposição Física do 

Voo, que integra o avião a jato T33, Observação noturna, entre outros. As 

propostas são adaptáveis aos diferentes níveis escolares, conteúdos e 

interesses.

PARA QUEM?
Do Pré-escolar ao Ensino Secundário.

QUINTA PEDAGÓGICA
AVEIRO

DESDE 

10,90€ 
POR ALUNO

Numa localização privilegiada, a Quinta 

Pedagógica de Aveiro, permite estar em contacto 

com a praia, ria e campo. É precisamente no 

campo que se desenvolvem atividades pedagógicas 

relacionadas com as rotinas rurais, tais como tratar dos animais, cuidar 

da horta, produzir pão no forno tradicional… ou mesmo andar a cavalo 

ou de pónei.

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo,



ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL



TURISMO INDUSTRIAL TURISMO UNIVERSITÁRIO

DESDE 

3,65€ 
POR ALUNO

SEMANA PROFISSÃO: ENGENHEIRO 2017 – 

SEMANA ABERTA DA FEUP 12, 13 E 14 

DE MARÇO DE 2019

A “Semana Profissão: Engenheiro” apresenta mais 

de 60 atividades à escolha para alunos, professores e psicólogos do 

secundário, e reúne professores, investigadores e estudantes da 

FEUP em apresentações e demonstrações, oferecendo assim uma 

oportunidade única de conhecer a Engenharia por dentro. Este é 

também o momento ideal para ficar a saber mais sobre os cursos da 

FEUP e as suas saídas profissionais. 

Este é apenas um exemplo de atividade de orientação vocacional que a 

MGC pode organizar para si e para os seus alunos.

PARA QUEM?
Estudantes do Ensino secundário de Ciências e Tecnologias.

DESDE 

7,00€ 
POR ALUNO

 As regiões do Centro e Norte do país 

experimentaram um grande crescimento após 

a Revolução Industrial do Século XIX. As áreas 

onde mais se destacaram foram as indústrias da 

chapelaria, lacticínios, calçado e têxtil. Este progresso industrial fez-se 

acompanhar da construção de infra-estruturas e acessibilidades nas 

regiões. Fruto da sua riqueza industrial, a MGC conta com diversas 

instituições parceiras que abrem as suas portas para mostrar a 

evolução das técnicas de produção e o modo como organizam as suas 

atividades. 

PARA QUEM?
Alunos do Ensino Secundário.



DIVERSOS



CASA DA CERVEJA DA UNICER • LEÇA DO BALIO

PARA QUEM?
Alunos do Pré-escolar ao Ensino Secundário.

A Casa da Cerveja, o novo centro de visitas da Unicer, é a mais recente 

atração turística do Porto e proporciona uma experiência única no país.

Este centro de visitas está integrado no complexo industrial da 

cervejeira, dando acesso privilegiado ao interior da fábrica. Assim, 

é possível passar pela sala de fabrico de cerveja e pelas linhas de 

enchimento vendo-as em pleno funcionamento. 

Venha aprender a selecionar as matérias primas, o que é a 

fermentação, o que são e para que servem as leveduras e como 

funciona uma linha de enchimento.

DESDE 

6,50€ 
POR ALUNO



Parque 
dos Monges

DESDE 

17,90€ 
POR ALUNO

Museu 
Auto Sueco

DESDE 

3,50€ 
POR ALUNO

O Parque dos Monges está localizado em 

Alcobaça e visa criar experiências únicas 

aos seus visitantes, tentando recriar a forma 

de viver dos monges da Ordem de Cister e toda 

a vivência medieval. Este local constitui um importante marco 

histórico ligado à presença da Ordem de Cister na região, mas 

também à Batalha de Aljubarrota, dado que foi aqui que as tropas 

portuguesas montaram o acampamento para recuperar as forças 

e festejarem a vitória sobre os castelhanos. Através da animação e 

recriação histórica traduzem-se conteúdos e atitudes fortemente 

pedagógicas ao nível da cultura, educação, prática desportiva e 

sensibilização ambiental.

PARA QUEM?
Alunos desde o pré-escolar ao Ensino Superior.

     Neste Museu guardam-se memórias de 

mais de 84 anos de atividade da Auto Sueco. 

As visitas guiadas que aqui proporcionamos são 

verdadeiras viagens no tempo, recheadas de histórias 

e curiosidades. É possível ver de perto camiões e automóveis Volvo 

históricos, motores e muitas outras peças, bem como equipamento e 

ferramentas de verdadeiras artes que a indústria automóvel promovia 

em meados do século XX: quem se lembra do estofador, do torneiro, da 

serralharia ou da carpintaria?

PARA QUEM?
Crianças e jovens do 1º ciclo ao ensino secundário



MUSEU Futebol clube
do porto

DESDE 

7,50€ 
POR ALUNO

PEDDY PAPER
V. N. GAIA • PoRTO

DESDE 

6,15€ 
POR ALUNO

O Museu FC Porto convida-nos a uma viagem 

pelos mais de 120 anos de história do clube 

sempre em relação estreita com as memórias 

da cidade do Porto. 

Dotado de uma forte componente audiovisual interativa, com apelo 

multissensorial, este é um museu que oferece diferentes momentos 

de aprendizagem e surpresa: visitas orientadas ao Museu e ao 

Estádio do Dragão, visitas temáticas à exposição permanente e às 

exposições temporárias, oficinas especialmente preparadas para os 

diferentes grupos escolares.

PARA QUEM?
Do pré-escolar ao ensino secundário. Orientado para o potencial 

interdisciplinar, combina desporto, ciências, arte e representação, 

política e sociedade.

     Gaia e Porto têm inúmeras atrações para 

descobrir e a MGC propõe-lhe uma forma 

divertida de o fazer! 

Atrações: Serra do Pilar | Teleférico | Ponte Luís I | 

Ribeira | Palácio da Bolsa | Mercado Ferreira Borges | Igreja de S. Francisco 

| Rua das Flores |  

Estação de S. Bento

PARA QUEM?
Alunos do 6º ano, no âmbito das disciplinas de Educação Visual 

e História e Geografia de Portugal (Atividade com potencial 

interdisciplinar).



museu dos transportes  
e comunicações • Porto

DESDE 

4,98€ 
POR ALUNO

MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO 
porto

DESDE 

8,65€ 
POR ALUNO

Conheça a história dos transportes e de 

diferentes meios de comunicação desenvolvidos 

pelo Homem.

Localizado na margem do Rio Douro, junto à zona 

histórica da cidade do Porto, reconhecida pela UNESCO como Património 

Cultural da Humanidade, o Museu dos Transportes e Comunicações 

(MTC) ocupa o histórico edifício da Alfândega Nova do Porto, um dos 

mais emblemáticos imóveis da cidade. A proximidade à zona da Ribeira, 

ao Palácio da Bolsa, às centenárias pontes Luís I e D. Maria, entre outros 

monumentos, inscrevem o Museu nos percursos turísticos obrigatórios 

da cidade.

PARA QUEM?
Alunos desde o 1º ciclo ao ensino secundário.

      O Museu do Carro Eléctrico está cada vez 

mais interativo e evolui continuamente para 

proporcionar mais e melhores experiências aos 

seus visitantes.

Sendo o estímulo cultural indispensável à formação dos jovens, 

pois ajuda-os a desbravar caminhos e alarga-lhes a imaginação e a 

criatividade, desenvolvemos um programa que pretende viajar pelos 

conteúdos das diferentes disciplinas tendo a Central Termoelétrica de 

Massarelos como cenário privilegiado.

PARA QUEM?
Alunos do Pré-escolar ao Ensino Secundário.



PEDDY PAPER
GUIMARÃES

DESDE 

9,25€ 
POR ALUNO

O peddy paper a Guimarães ocasiona uma 

envolvência diferenciada no conhecimento 

do destino Guimarães, convidando o grupo a 

descobrir de forma divertida as principais atrações 

da cidade. Atrações: Castelo de Guimarães | Paços dos Duques | Centro 

Histórico de Guimarães | Penha (subida de teleférico)

PARA QUEM?
Alunos do 5º ano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de 

Portugal. - Alunos do 7º ano. Atividade com potencial interdisciplinar 

entre EV , ET, HGP , GEO, C.Naturais.

MUSEU FERROVIÁRIO DO 
LOUSADO · V. N. FAMALICÃO

DESDE 

5,50€ 
POR ALUNO

  O Museu Ferroviário do Lousado encontra-se 

localizado em Vila Nova de Famalicão, na Estação 

de caminhos de Ferro de Lousado. O núcleo 

museológico apresenta a história dos caminhos de 

ferro através de dinâmicas que levam os alunos à descoberta da história 

dos caminhos de ferro. 

PARA QUEM?
Alunos do 6º ano, no âmbito das disciplinas de Educação Visual 

e História e Geografia de Portugal (Atividade com potencial 

interdisciplinar).



MUSEU DO BRINQUEDO 
PONTE DE LIMA

DESDE 

8,50€ 
POR ALUNO

DESDE 

11,15€ 
POR ALUNO

De uma forma simples e didática é possível 

conhecer toda a envolvente histórica da doçaria 

conventual de Aveiro. Para além do carácter 

expositivo, a criança terá, ainda, a oportunidade de 

participar no enchimento dos ovos moles.

Aproveite, ainda, para disfrutar de um passeio de moliceiro pelos canais 

da Ria de Aveiro… há melhor maneira de ficarem a conhecer a cidade? 

Para adoçar a experiência, ofereça-lhes ovos moles e sumo a bordo!

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo.

    O Museu do Brinquedo Português é o primeiro 

a nível nacional e reúne um espólio variado, com 

milhares de peças que retratam a história dos 

brinquedos fabricados em Portugal durante 100 anos. 

Deixe-os escolher os que mais gostam!

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo.

MOLICEIRO E WORKSHOP  
DE OVOS MOLES • AVEIRO



MUSEU DO PÃO, MUSEU DO 
BRINQUEDO • SEIA

DESDE 

17€ 
POR ALUNO

      Sediados em Seia, têm como objetivo 

recolher, preservar e divulgar as tradições locais 

do pão e do brinquedo, nas suas mais variadas 

vertentes.  No Museu do Pão será possível visitar as 

salas expositivas numa viagem histórica ao ciclo do pão e participar nas 

atividades lúdico-pedagógicas destinadas aos mais novos.  O Museu do 

Brinquedo reúne mais de 8,000 exemplares de brinquedos de Portugal 

e do Mundo, do passado ao presente, possibilitando uma viagem por 

diferentes épocas. 

Agasalhe-os e surpreenda-os!

PARA QUEM?
Pré-Escolar e 1º Ciclo .

MUSEU DO QUEIJO
covilhã

DESDE 

16,40€ 
POR ALUNO

Quem visita a Covilhã pode encontrar uma 

magnífica paisagem natural e edificada graças 

às casas típicas no meio das montanhas.  

A Covilhã ficou mais rica depois da  inauguração 

do Museu do Queijo, que ocupa uma casa de uma família judaica que 

deixou o seu legado impresso no museu. Aqui é possível ter contacto 

com todas as exposições dedicadas às atividades agro-pastoris, das 

mais rudimentares às mais atuais oferendo uma degustação de queijo: 

picante, misto e ovelha e pão.

PARA QUEM?
Alunos do 5º ano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de 

Portugal.





Condições gerais:

> Os preços indicados implicam um mínimo de 40 crianças por autocarro.

> Oferta de 1 adulto por cada 10 alunos (a oferta inclui a entrada e o 

transporte).

> Meio-dia: até 5 horas de disponibilidade.

> Um dia: até 13 horas de disponibilidade.

> Os programas constantes desta brochura são válidos para  

os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar,  

V.N. de Gaia e Espinho.

> Programas sujeitos a confirmação de disponibilidade.

> Para outras lotações, destinos ou concelhos não abrangidos 

contacte a MGC.

> Esta brochura não dispensa a apresentação de uma proposta 

comercial formal pela MGC.

> As actividades apresentadas podem ter um custo extra.





PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A MGC:
Telefone: 227 863 010/12 

alugueres@mgc.pt


