
Escola Básica                    

20 de Janeiro de 2009

Visita de Estudo

FUNDAÇÃOSERRALVES

Regista aqui as tuas críticas e sugestões que consideres úteis para 
futuras visitas: 

Fundação de Serralves



Fundação de Serralves Gu ião  da  V i s i t a  de  Es tudo

OBJECTIVOS
Integrar o Museu da Fundação de Serralves nas correntes de expressão plástica de 
finais do século XX e  início do século XXI.

Reconhecer o valor dos espaços arquitectónicos da Fundação de Serralves enquanto 
peças do Património Nacional (Museu, Jardim e Edifício do Fundação) .

Desenvolver valores pessoais, nomeadamente a sensibilidade estética pelo contacto 
com formas de expressão diferentes daquelas a que está habituado.

Desenvolver atitudes de sociabilidade.

Para que a actividade corra bem, deves:
Respeitar as regras de comportamento, tanto na viagem como nos pontos de 
paragem.

Ser pontual em todos os pontos de encontro.

Colocar questões de forma ordeira.

Registar neste guião a informação recolhida.

No final deves entregar à tua professora de História a folha final com a 
avaliação da visita de estudo.

PONTOS DE PARAGEM DA VISITA DE ESTUDO
8h45 Concentração junto do portão da escola.

9h00 Partida para a visita de estudo.

10h00—Teatro.

11h30—13h30 Pausa para o almoço.

14h00 e 15h00 Visita guiada ao Museu da Fundação de Serralves.

16h30 Pausa para apreciar o edifício da Casa da Música.

17h30 Chegada à Escola.

PARTICIPANTES
Alunos do 9.º ano.

Professores:
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Fundação de Serralves Gu ião  da  V i s i t a  de  Es tudo

AS OBRAS EXPOSTAS 

Escolhe uma das obras expostas e:

- Identifica-a (Autor, Título, Materiais, dimensões, data, local onde costuma estar).

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

- Descreve-a. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
 

- Dá a tua opinião sobre a técnica usada, o uso da cor, das linhas e formas.

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
 

- Explica porque escolheste esta obra.

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
      

Imagina que poderias falar com o autor da obra. O que lhe perguntarias? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
  

EDIFÍCIO DO MUSEU DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES

Tendo em conta a informação que se encontra no portão da Fundação de 
Serralves, em que ano foi inaugurado o Museu de Arte Contemporânea?

_____________________________________________________________ 

Risca a opção que não define o que se entende por arte contemporânea: é a 
arte que se faz desde sempre / é a arte que se faz na nossa época.

Quem foi o arquitecto que projectou o edifício deste museu?

_____________________________________________________________ 

Quais são os principais materiais usados na construção do edifício?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Qual teria sido a intenção do arquitecto ao escolher a cor branca para este 
edifício? Como é que te faz sentir?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Achas que a cor branca se relaciona bem com as linhas do edifício? Porquê? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Observações e curiosidades:
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NO REGRESSO... DÁ A TUA OPINIÃO!

1—Gostaste desta visita de estudo?

|____________|____________|____________|

         Nada        Pouco        Muito   Muitíssimo

2—Consideraste esta visita de estudo útil?

|____________|____________|____________|

         Nada        Pouco        Muito   Muitíssimo

3—Concretizaram-se as expectativas que tinhas para a visita?

_________|____________|_________

                        Sim               Não

4—Sentiste que ao longo da visita te foram dados os esclarecimentos e o 
apoio necessários?

_________|____________|_________

                        Sim               Não

No final da visita de estudo, não te 
esqueças de entregar esta folha à 

professora de História !

Enquanto esperamos que os teus colegas visitem a exposição, observa o 
exterior do edifício e aventura-te pelos belíssimos jardins.

Tenta fazer o esboço da fachada do museu, ou, se preferires, de um ângulo 
que aches interessante. 

Uma das obras mais emblemáticas do jardim da Fundação parece a pá de 

um jardineiro gigante. Procura descobrir quem foi o autor (_____________), 

que título lhe deu (_____________________________________________), 

quais os materiais usados (_______________________________________ 

____________________________________________________________), 

as suas dimensões (_________________________________), e claro, a tua

opinião sobre esta obra. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  


