GUIA DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO
aquele que dá a conhecer o património
Religião e Cultura

LOBITOS
BASE

1. Escolhe a imagem de um santo da tua igreja,
desenha-o e descreve-o.
2. Mostra que sabes os nomes dos objetos e
alfaias utilizados na liturgia.
3. Visita uma Igreja e aprende a identificar os
diferentes espaços interiores.
AVANÇADOS

4. Aprende a distinguir e identifica uma
Basílica, uma Catedral, uma Igreja Paroquial
e uma Capela.
5. Identifica os vários elementos presentes
num Presbitério.
6. Elabora um plano de visita a uma capela ou
igreja da tua terra.
EXPLORADORES E MOÇOS

PIONEIROS E MARINHEIROS
BASE

1. Faz um desdobrável/folheto descritivo sobre
uma igreja à tua escolha para visitantes.
2. Elabora um estudo sobre os vários estilos
arquitetónicos de construção de igrejas
3. Promove uma visita com a tua Unidade a
uma igreja e guia-os na visita.
AVANÇADOS

4. Identifica os diferentes sinais ou símbolos da
fé presentes nos elementos decorativos da
tua igreja.
5. Realiza um pequeno inventário (cerca de 15
peças) de Arte Cristã da tua paróquia com
as descrições (medidas da peça, material,
datação e local).
6. Organiza um concurso de fotografia na tua
Unidade sobre património cristão.
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2. Identifica os vários elementos presentes
num Presbitério.
3. Elabora um plano de visita a uma capela ou
igreja da tua terra.
AVANÇADOS

4. Faz um desdobrável/folheto descritivo sobre
uma igreja à tua escolha para visitantes.
5. Elabora um estudo sobre os vários estilos
arquitetónicos de construção de igrejas.
6. Promove uma visita com a tua Unidade a
uma igreja e guia-os na visita.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS
BASE

1. Identifica os diferentes sinais ou símbolos da
fé presentes nos elementos decorativos da
tua igreja.
2. Realiza um pequeno inventário (cerca de 15
peças) de Arte Cristã da tua paróquia com
as descrições (medidas da peça, material,
datação e local).
3. Organiza um concurso de fotografia na tua
Unidade sobre património cristão.
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AVANÇADOS

4. Com a colaboração de outros caminheiros/
/companheiros, faz uma pequena
reportagem de cerca de 10 minutos (filme)
sobre um exemplar de património cristão.

5. Em concordância com o Chefe de Unidade
da II Seção, prepara e leva os seus elementos
numa visita guiada a uma Igreja.
6. Promove na tua Tribo a visita a um Museu de
Arte Sacra.
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