
UM DIA NA CASA DE CAMILO 
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Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

 

PROGRAMA PARA ESCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador: José Manuel Oliveira 

Responsável: Elzira Queiroga 

Morada: Avenida de S. Miguel, 758 I 4770-631 São Miguel de Seide 

Telefone: 252 309 750 

Email geral@camilocastelobranco.org 

Serviço Educativo http://servicoeducativocasadecamilo.wordpress.com 

 

  



PRÉ-ESCOLAR 

 

10h00 – 11h30 

Opção 1: Ateliê Vamos à Casa Museu? (tendo por base o filme animado “A Princesa 

e a ervilha”, explica-se o que é uma casa-museu. Inclui visita à Casa de Camilo). 

 

Opção 2: Oficina Marcadores com histórias (criar marcadores alusivos ao escritor 

ou às suas obras) 

 

12h00 – 14h00 – Almoço em espaço da instituição  

- Piquenique na área verde em frente ao Centro de Estudos. 

- Caso as condições climatéricas não permitam almoçar no exterior podem fazê-lo na 

cafetaria do Centro de Estudos. 

 

14h00 – 16h00 - Filme 

- Projeção de filme de desenhos animados inspirado em obra de um autor 

contemporâneo de Camilo. 

 

Para efetuar reserva: 

1. Designação do estabelecimento de ensino / nome do professor. 

2. Indicar as opções pretendidas. 

3. Informar qual o dia pretendido e o número de alunos que estarão presentes (max. 

25) 

4. Reserva feita através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org 

5. A confirmação da reserva é feita através de e-mail. 

  



1.º Ciclo 

 

10h00 – 12h00  

Opção 1: Ateliê “Coisas Espantosas” ao pequeno-almoço (partindo de um 

pequeno texto da novela “Coisas Espantosas”, vamos explorar os diferentes locais de 

refeição e os diferentes regimes alimentares praticados. E perceber o porquê dessas 

diferenças). 

 

Opção 2: Oficina Um caderno à moda antiga (criar um pequeno caderno com 

aproveitamento de papel) 

 

12h30 – 14h30 - Almoço em espaço da instituição  

- Piquenique na área verde em frente ao Centro de Estudos. 

- Caso as condições climatéricas não permitam almoçar no exterior podem fazê-lo na 

cafetaria do Centro de Estudos. 

 

14h00 – 16h00  

Opção 1: Visita à Casa Museu 

 

Opção 2: Peddy paper “Descobrir Camilo” (percurso pedestre, num raio de 50 

metros, no qual se exploram os locais ligados às vivências de Camilo na freguesia de 

São Miguel de Seide). 

 

Para efetuar reserva: 

1. Designação do estabelecimento de ensino / nome do professor. 

2. Indicar as opções pretendidas. 

3. Informar qual o dia pretendido e número de alunos que estarão presentes (max. 

25). 

4. Reserva feita através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org 

5. A confirmação da reserva é feita através de e-mail.  



2.º Ciclo 

 

10h00 – 12h00  

Opção 1: Peddy paper “Descobrir Camilo” (percurso pedestre, num raio de 50 

metros, no qual se exploram os locais ligados às vivências de Camilo na freguesia de 

São Miguel de Seide). 

 

Opção 2: Jogo “Caça palavras” (através de um jogo deverá escolher-se a palavra 

certa que completa alguns pensamentos que Camilo deixou escritos).  

 

12h30 – 14h30 - Almoço em espaço da instituição 

- Piquenique na área verde em frente ao Centro de Estudos. 

- Caso as condições climatéricas não permitam almoçar no exterior podem fazê-lo na 

cafetaria do Centro de Estudos. 

 

14h30 – 16h00  

Opção1: Visita à Casa – Museu 

 

Opção2: Trilho da Cangosta do Estevão (passeio por um caminho público, por entre 

a natureza e junto ao rio Pele, desde a freguesia de Landim a Seide S. Miguel, que dá 

a conhecer uma época e faz reviver algumas personagens camilianas).  

Outras informações | Caminhada condicionada ao bom tempo.  

Não se realiza à 2ª feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas e boné. 

 

Para efetuar reserva: 

1. Designação do estabelecimento de ensino / nome do professor. 

2. Indicar as opções pretendidas. 

3. Informar qual o dia pretendido e número de alunos que estarão presentes (max. 

25) 

4. Reserva feita através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org 

5. A confirmação da reserva é feita através de e-mail. 

  



9.º Ano 

 

10h00 – 11h00 

Opção 1: Leitura encenada “Maria Moisés” (apresenta-se um teatro de marionetas 

baseado na novela “Maria Moisés”, de Camilo Castelo Branco). 

 

Opção 2: Visita à Casa Museu 

 

11h30 – 12h00 - Visita à exposição 

 

12h30 – 14h30 - Almoço em espaço da instituição  

- Piquenique na área verde em frente ao Centro de Estudos. 

- Caso as condições climatéricas não permitam almoçar no exterior podem fazê-lo na 

cafetaria do Centro de Estudos. 

 

14h30 – 16h00  

Opção 1: Peddy paper “Descobrir Camilo” percurso pedestre, num raio de 50 

metros, no qual se exploram os locais ligados às vivências de Camilo na freguesia de 

São Miguel de Seide. 

 

Opção 2: Trilho da Cangosta do Estevão (Passeio por um caminho público, por entre 

a natureza e junto ao rio Pele, desde a freguesia de Landim a Seide S. Miguel, que dá 

a conhecer uma época e faz reviver algumas personagens camilianas).  

Outras informações | Caminhada condicionada ao bom tempo.  

Não se realiza à 2ª feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas, boné e protetor solar. 

Para efetuar reserva: 

1. Nome da instituição / professor. 

2. Indicar as opções pretendidas. 

3. Informar qual o dia pretendido e número de alunos que estarão presentes (max. 

25) 

4. Reserva feita através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org 

5. A confirmação da reserva é feita através de e-mail. 

  



12.º Ano 

 

10h00 – 11h00 

Opção 1: Teatro de papel “Amor de Perdição” (Ao som do teatro radiofónico “Amor 

de Perdição”, de Camilo Castelo Branco, datado de 1953, apresenta-se o romance 

“Amor de Perdição”). 

 

Opção 2: Visita à Casa Museu 

 

12h30 – 14h30 - Almoço em espaço da instituição  

- Piquenique na área verde em frente ao Centro de Estudos. 

- Com tempo adverso pode almoçar-se na cafetaria do Centro de Estudos. 

 

14h30 – 16h00  

Opção 1: Trilho da Cangosta do Estevão (Passeio por um caminho público, por entre 

a natureza e junto ao rio Pele, desde a freguesia de Landim a Seide S. Miguel, que dá 

a conhecer uma época e faz reviver algumas personagens camilianas).  

Outras informações | Caminhada condicionada ao bom tempo.  

Não se realiza à 2ª feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas, boné e protetor solar. 

 

Opção 2: Visualização do filme: “Amor de Perdição”, de António Lopes Ribeiro. 1943: 

Dur.132 min. 

 

Opção 3: Visualização do filme: “Um Amor de Perdição”, de Mário Barroso. 2008: 

Dur.81 min. 

 

Para efetuar reserva: 

1. Nome da instituição / professor. 

2. Indicar as opções pretendidas. 

3. Informar qual o dia pretendido e número de alunos que estarão presentes (max. 

25) 

4. Reserva feita através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org 

5. A confirmação da reserva é feita através de e-mail. 


