
OFICINAS DE VERÃO
JULHO 2022

Rua das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa 
Tel: 213 912 800 | se@mnaa.dgpc.pt 
www.museudearteantiga.pt | 
www.facebook.com/museunacionaldearteantiga
Horário: terça-feira a domingo, 10h00-18h00

Crianças dos 7 aos 12 anos
Terça-feira a sexta-feira
10h00-17h00

12 e 13 JULHO
21 e 22 JULHO

Um jogo imparável 
E se de repente as peças de um jogo se 
começassem a mover sozinhas criando 
regras inesperadas e difíceis de resolver? 
E se toda esta insólita situação 
se pudesse transformar num cenário para 
um �lme criado por nós? 
O�cina com técnicas de stop-motion.

ORIENTAÇÃO: Rita Cortez Pinto
VALOR DE INSCRIÇÃO: 30€ por criança
 

14 e 15 JULHO

Que jogo jogas?
Vamos descobrir jogos que nos chegam 
de outros tempos e lugares, uns já nossos 
conhecidos, outros não tanto. Jogos 
coletivos ou individuais, uns de estratégia 
e outros de muita paciência. Jogos 
grandes e outros que cabem num bolso. 
Através deste encontro não faltará 
inspiração para construirmos os nossos. 
Vamos a jogo? 

ORIENTAÇÃO: Rita Cortez Pinto
VALOR DE INSCRIÇÃO: 30€ por criança

19 e 20 JULHO

Museu em movimento
Será que uma escultura parada 
e silenciosa pode sugerir um passo de 
dança? E as cores de uma pintura 
poderão conter alguma nota musical?
Para participar nesta o�cina de arte 
e dança convém trazer roupas práticas 
e sapatos confortáveis.

ORIENTAÇÃO: Marta Coutinho
VALOR DE INSCRIÇÃO: 30€ por criança
 

26 a 29 JULHO

O teatro dentro do Museu
Vamos desvendar os bastidores de um 
Teatro e construir um espetáculo com 
iluminação, som, cenogra�a, texto, 
atores… No último dia apresentamo-lo 
a quem o queira ver e certamente 
a magia vai acontecer!

ORIENTAÇÃO: Vasco Letria e Tobias Monteiro
VALOR DE INSCRIÇÃO: 60€

 

Inscrições individuais, 
limitadas, por ordem 
de chegada até 2 dias 
antes da o�cina:
telefone 
213912800 
ou e-mail
mnaa.servicoeducacao
@gmail.com

Pagamento no 1º dia 
de o�cina.

Almoço: é possível 
trazer de casa ou 
almoçar no restaurante 
(8€ por refeição)

Observação: 
trazer lanche para os 
intervalos.

As o�cinas de Verão 
têm o apoio do Grupo 
dos Amigos do MNAA


