
 

Visita de Estudo ao MAAT 

(Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia MAAT) 

 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, a beneficiar da 

medida educativa currículo específico individual, acompanhados pelos respetivos docentes de 

Educação Especial, deslocaram-se à cidade de Lisboa no dia 14 de maio, entre as 8h15m e as 

19h30m, com o objetivo de favorecer a inclusão educativa e social.  

A viagem decorreu dentro do previsto. Ao longo do percurso, os alunos visualizaram a 

paisagem diversificada, diferente da que os rodeia em Nelas, viram o Aeroporto de Lisboa, várias 

Embaixadas, os Monumentos mais emblemáticos de Lisboa como a Torre de Belém, Mosteiro dos 

Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos. Chegados ao MAAT, foi notório o entusiasmo com a 

paisagem que nos envolvia, especialmente a Arquitetura do Museu.  

A visita guiada intitulada “Atlas do Eu” que nos foi proposta consistiu 

em dois momentos distintos: 

A primeira parte decorreu na Sala Oval, onde pudemos contemplar a 

exposição do Escultor Tomás Saraceno, alusiva ao ar desafiando a 

gravidade, as peças flutuam pelo recinto. Durante esta atividade, fomos convidados a 

redescobrirmo-nos, através de gestos e sombras. 

 A segunda parte da atividade decorreu noutro recinto do Museu, 

onde fomos convidados a criar obras de arte, colocando a gira a lápis de 

carvão e marcadores em cima de papel de cenário. O entusiasmo e o empenho 

do Grupo foram notórios, tendo o resultado sido do agrado de todos.   

Após a visita ao Museu, dirigimo-nos para o recinto exterior da Torre de Belém 

onde confraternizamos no almoço convívio muito agradável. 

Da parte da tarde, propusemos aos alunos uma visita ao Parque das Nações, 

apesar de não estar no Programa, porque achamos que seria uma mais-valia. 

Deslocamo-nos à Estação do Oriente, onde os alunos ficaram a saber os 

transportes que aí podiam utilizar para se deslocarem (autocarro, comboio e metro) como adquirir 

os bilhetes e o nome da linha de metro que ali passava.  

Antes de retomarmos a viagem de regresso ainda foi feita uma breve alusão às modificações 

que surgiram no Parque das Nações como consequência da 

Exposição Mundial, conhecida por Expo 98. 

Foi um dia cheio de emoções, vivências fantásticas e 

claramente um muito “Dia Diferente”. 

O Grupo de Educação Especial agradece à Direção do 

Agrupamento todo o seu espírito de abertura e colaboração na concretização desta atividade. 

 


