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Tipo de 

atividade 
Título da atividade Data Horário 

Condições de 

ingresso 
Contactos 

Endereço web onde a  

atividade está descrita 

Visita 

Visitas Animadas 
O Baú Mágico da História,  
O Rei Afonso e o seu amigo 

Gualdim, O Príncipe que 
queria abrir uma estrada 
no mar, O Grande rei da 

pimenta e O Tesouro Real, 
são as 4 histórias 

/temáticas, produzidas pelo 
SEA, que fazem parte do 

baú mágico. 

2ª a 6ª a feira 9h30-16h00 

Ensino pré-escolar; 1.º e 
2.º, anos do 1.º ciclo do 

Ensino Básico e ATL. 
 

Mediante marcação: 
geral@ccristo.dgpc.pt e 

condicionado à 
disponibilidade de 
agenda (gratuito). 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt  
www.conventocristo.pt/  

Visita 

Visita Animada  
A Brincar com a História 

 
Visita animada onde as 

personagens que habitaram 
o Castelo dos Templários e 
Convento de Cristo ganham 

de novo vida através dos 
alunos em visita. 

2ª a 6ª feira 9h30-16h00 

Grupos de crianças do 
1º ciclo (3.º e 3.º anos) 

e 2º ciclo (5.º e 6.º 
anos) do Ensino Básico. 

 
Mediante marcação: 

geral@ccristo.dgpc.pt e 
condicionado à 

disponibilidade de 
agenda (gratuito). 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 

Visita 

Visita Animada  
Do Conto à História 

 
Visitas animada que parte 

da leitura de um conto 
produzido pelo SEA 

2ª a 6ª feira 9h30-16h00 

Grupos escolares, do 
ensino pré-escolar e 1.º 
ciclo do Ensino Básico e 

ATL. Também para 
famílias e grupos avós e 

netos. 
 

Mediante marcação: 
geral@ccristo.dgpc.pt e 

condicionado à 
disponibilidade de 
agenda (gratuito). 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 
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Visita 

Visita Animada 
Era Uma Vez Monges, 

Cavaleiros e Reis 
 

À Descoberta dos 
Mosteiros Património da 

Humanidade do Centro de 
Portugal 

Esta atividade conta com a 
colaboração da CMA, CMB 

e CMT, que garantem o 
transporte dos grupos de 

cada localidade, aos 3 
monumentos. 

2ª a 6ª feira 
 

Atividade 
educativa 

composta de 
uma visita e 

atelieres 
temáticos com 
a duração total 
da atividade de 

1,5 dias aos 
3monumentos. 

9h30-16h00 

Alunos do 4.º ano das 
escolas do 1.º ciclo do 

Ensino Básico de Tomar, 
Alcobaça e Batalha. 

 

Mediante marcação: 
geral@ccristo.dgpc.pt e 

condicionado à 
disponibilidade de 
agenda (gratuito). 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 

Visita 

Visita Animada  
Frei Expedito e as 

Maravilhas do Convento 
2ª a 6ª feira 9h30-16h00 

Grupos de crianças do 
1º e 2º, ciclos do Ensino 

Básico. 
Colaboração de um guia 

do SEA, Agrupamento 
de Escolas templários 

de Tomar. 
 

Mediante marcação: 
geral@ccristo.dgpc.pt e 

condicionado à 
disponibilidade de 
agenda (gratuito). 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 
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Visita 

Passa a Passo Descobre a 
História e o Convento de 

Cristo 
Atividade lúdica e 

educativa, com recurso a 
um peddy paper 

pedagógico produzido pelo 
SEA. 

 

2ª a 6ª feira 9h30-16h00 

Grupos de 6 a 10 
crianças e um adulto. 

 
Mediante marcação: 

geral@ccristo.dgpc.pt, 
condicionado à 

disponibilidade de 
agenda.  

 
Atividade gratuita -  

Pagamento de bilhetes 
de acesso, para maiores 

de 12 anos. 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 

Visita 

Jogo Descoberta do tipo 
Caça ao Tesouro 

O Segredo dos Templários 
2ª a 6ª feira 9h30-16h00 

Apoio a visitas grupos 
de adultos com crianças 

em idade escolar, 
particularmente 

destinados a grupos 
ATL, catequese, 

escuteiros ou Campos 
de férias. 

 
Mediante marcação: 

geral@ccristo.dgpc.pt, 
condicionado à 

disponibilidade de 
agenda.  

 
Atividade gratuita -  

Pagamento de bilhetes 
de acesso, para maiores 

de 12 anos. 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt/ 
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