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A Galeria dos Prazeres possui um programa educativo gratuito, com ações pedagogicamente dirigidas para o público 

escolar (visitas orientadas, visitas-oficina, aula de arte na galeria, o artista “na primeira pessoa”, ações de 

sensibilização, parcerias, conferências), público sénior e público em geral (visitas orientadas).  

 

ESTUDANTES 

 

Visitas Orientadas 

Nas visitas à exposição patente interpela-se a perceção sensorial e desperta-se a curiosidade no contacto com 
conceitos, técnicas, materiais, suportes e temas abordados pelo artista, que são explorados consoante as 
características do grupo de estudantes: 3º Ciclo do Ensino Básico, Secundário, Profissional e Superior. 
 

Visitas-Oficina 

Visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes transversais, valorizar a experimentação, desenvolver a 
autonomia e estimular a criatividade no contacto com a arte, nas suas diversas manifestações. Realizam-se na sala 
de exposições, no terreiro coberto ou no jardim relvado ao ar livre. São abordados temas, técnicas, materiais e 
suportes explorados pelo artista na exposição patente. Destinado a estudantes do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. 
 

Aula de Arte na Galeria 

Abrimos as portas, gratuitamente, aos professores de Educação Visual e de Arte, para utilizarem o espaço interior 
(de exposição) e exterior (terreiro com alpendre e jardim relvado) a fim de ministrarem aulas sobre a arte e a 
história da arte aos seus estudantes, num contexto real de produção e exposição de obras artísticas. Destinado a 
estudantes do 3º Ciclo do Ensino Básico, Secundário, Profissional e Superior. 
 

Conferências 

Conferências dos artistas sobre as exposições e o processo criativo, que têm tido lugar na Universidade da Madeira. 
Para estudantes do Ensino Secundário e Superior. 



 

O Artista “na Primeira Pessoa” 

Sempre que os artistas, locais, nacionais ou estrangeiros, que expõem na Galeria dos Prazeres, tiverem 
disponibilidade para algum momento de conversa, visita orientada ou oficina com estudantes e professores, 
divulgaremos com a antecedência possível. 
 
 

PROFESSORES 

Sessões de divulgação, Parcerias e Conferências 

Desenvolver os laços com a comunidade educativa é um dos objetivos centrais da Galeria dos Prazeres. Estamos 
disponíveis para estabelecer parcerias e realizar sessões de sensibilização sobre a oferta de Serviço Educativo e o 
projeto da Galeria dos Prazeres, destinadas a professores e a outros responsáveis interessados, de forma a 
possibilitar a sua integração nos projetos educativos e culturais das escolas e outras instituições. Isto face ao 
potencial da galeria como ferramenta educativa e pedagógica, ao serviço do desenvolvimento integral da pessoa. Há 
ainda conferências sobre as exposições e processo criativo pelos próprios artistas, que têm tido lugar na 
Universidade da Madeira. Sem esquecer a componente ambiental associada à Quinta Pedagógica dos Prazeres e ao 
Museu – Herbário Padre Manuel de Nóbrega, localizados nas imediações. Privilegiamos o pensamento crítico e 
criativo na aproximação não só à cultura contemporânea mas também à natureza. 
 
 

 
 
 

SENIORES 

Visitas Orientadas 

Visitas à exposição harmonizadas com o público sénior, em que se aborda a temática expressa, bem como as 
técnicas e os materiais a que recorreu o artista. Face às propostas deste, interpela-se a perceção sensorial e 
desperta-se a curiosidade como forma de reflexão, conhecimento e criatividade. 



PÚBLICO EM GERAL 

Visitas Orientadas 

A visita orientada à exposição patente procura contextualizar as obras expostas, na perspetiva de provocar o diálogo 
e suscitar múltiplas interpretações e analogias, bem como explorar os conceitos, técnicas, materiais, suportes e 
temas trabalhados pelo artista.  

 

OUTRAS ESCOLHAS 

 

 

 

Quinta Pedagógica dos Prazeres 
e Museu — Herbário Padre Manuel de Nóbrega 
 
Os visitantes da Galeria dos Prazeres poderão visitar a Quinta Pedagógica dos Prazeres (junto à Galeria) e o Museu - 

Herbário Padre Manuel de Nóbrega (a 150 metros), a fim de estabelecerem um contacto com a Natureza e 

conhecerem o seu papel, nomeadamente através das plantas e dos animais. Sem esquecer a Casa de Chá, a Casa da 

Sidra, o Espaço Multimédia e a Casa Paroquial, nas imediações. 

 

 



INFORMAÇÕES ANTES DA VISITA 

 
 
Abertura aos Estudantes e Seniores (por marcação prévia):  
Terça-feira (das 09h00 às 12h30), quinta-feira (das 10h00 às 17h00) e sexta-feira (das 09h00 às 16h00), exceto se 

coincidir com dia feriado. 

 
Abertura ao Público em Geral:  
Sábado, domingo e feriados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 

 
Ações de Sensibilização (por marcação prévia): 
Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, exceto se coincidir com dia feriado. 

 
Inscrição Prévia (Estudantes e Seniores): 
Para inscrição ou mais informação, por favor contactar via email: servicoeducativo@galeriadosprazeres.pt 

Serviço Educativo: Nélio Sousa 

 
Encerramento a todo o Público: 
Segunda-feira e quarta-feira, exceto se coincidir com dia feriado, e nas duas semanas (e fim de semana entre estas) 

que se seguem ao encerramento de cada exposição, para desmontagens e preparação da exposição seguinte. 

 

Periodicidade das Exposições: 

A cada três meses, sensivelmente, a galeria apresenta uma nova exposição e perspetiva artística. 

 
Grupos e Acompanhantes: 
Os estudantes requerem supervisão adequada. Os grupos escolares e outras instituições deverão fazer-se 

acompanhar, no mínimo, por um responsável. Os acompanhantes são responsáveis por monitorizar e acompanhar 

os estudantes durante toda a visita. Em grupos maiores, dividimos em subgrupos, de forma a adaptar-se às 

condições do espaço e meios humanos da Galeria dos Prazeres, para garantir conforto ao público nas visitas. É 

necessário informar, previamente, do número de visitantes. 

 
Número Mínimo: 
As inscrições de escolas e outras instituições estão condicionadas a um mínimo de cinco pessoas. 

 
Recomendamos e gradecemos: 
- Marcação prévia dos grupos, por parte das entidades organizadoras, de modo a calendarizarmos e evitarmos 

sobreposições de visitas; 

- Pontualidade dos grupos; 

- Deixar as mochilas dos estudantes na escola ou no autocarro para evitar perdas de tempo, desconforto ou 

acidentes durante a visita; 

- Não utilização de telemóveis durante as visitas; 

- Não tocar nas obras/peças expostas. Por favor, manter uma distância de 30cm da obra de arte e circular com 

precaução; 

- Não se encostar nas paredes, plintos ou pedestais — nem para desenhar ou tomar notas; 

- Respeito pelas outras pessoas e pelo espaço; 

- Comunicação atempada em caso de adiamento ou cancelamento de uma visita de grupo. 
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A cultura enriquece a vivência humana, suscita a 
criatividade e permite novas e diferentes formas de 
apropriação e construção do conhecimento sobre o 
Mundo e o próprio Eu 
 

A experiência de sermos tocados pela beleza prova 
que a arte é uma necessidade quase tão vital como 
a comida, a água, o ar ou o amor 
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