OFERTA
EDUCATIVA
2020/2021

Oferta educativa 2019-2020
O Museu da Marioneta desenvolve um programa
educativo abrangente para todas as faixas etárias
e diferentes graus de ensino. Num contexto de educação
não-formal, o programa foi pensado de modo a potenciar
vivências significativas, com momentos de descoberta
e experimentação através de visitas e oficinas dinâmicas
e participativas, onde se alia o conhecimento ao lazer
e a aprendizagem à diversão, estimulando a criatividade
e promovendo o gosto pelo teatro de marionetas.
Pretende-se contribuir para a descoberta e preservação
do universo da marioneta, através de processos que
privilegiam a participação dos visitantes.
As actividades propostas são transversais a diversas
áreas temáticas – como expressão artística, história
ou geografia –, incentivando o diálogo, a reflexão
e a tolerância entre culturas, proporcionando experiências
de aprendizagem na área artística e cultural
e contribuindo para a criação de experiências memoráveis
e produtivas, de modo a desenvolver o gosto pela arte,
o respeito pela diversidade cultural e a valorização
do património.

Medidas de prevenção da COVID’19
O Museu da Marioneta continua a receber grupos escolares, adaptando
todas as iniciativas às orientações que forem sendo vinculadas pela DGS.
Contacte-nos para mais informações.
• As visitas e oficinas estão sujeitas a lotação reduzida e a marcação prévia;
• Os grupos organizados serão divididos, sempre adequando os limites
e as iniciativas às novas orientações da DGC
• Todos os equipamentos interactivos permanecem encerrados;
• O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no Museu
a partir dos 10 anos; alteração mediante orientações da DGS;
• O Museu disponibiliza desinfectante para as mãos. Use-o à entrada
e ao longo do percurso;
• Evite o aglomerar de pessoas e mantenha uma distância de segurança
de 2 metros;
• Adopte as medidas de etiqueta respiratória;
• Pagamentos preferencialmente por multibanco;
• O elevador não estará em funcionamento; se tiver dificuldade de acesso
pela escadaria, por favor contacte-nos à chegada ao Museu (t: 213 942 810)
Contacte o Museu para mais informações:
• museu@museudamarioneta.pt
• 213 942 810
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PARA TODOS
Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

Projecto Escola-Museu

MUSEU À MEDIDA
Todos os graus de ensino
Projectos de continuidade para escolas e instituições culturais tendo como objectivo
promover o envolvimento e uma maior aproximação ao museu, através de actividades
desenvolvidas ao longo do ano lectivo.
Uma proposta multidisciplinar transversal, tendo por base a marioneta como um
elemento facilitador para o desenvolvimento de competências no processo de
aprendizagem das várias disciplinas, possibilitando o contacto com diversos meios
de expressão artística, promovendo a práctica activa da exploração de materiais e o
confronto com diferentes culturas.
Neste projecto, pretende-se trabalhar com a escola o desenvolvimento pessoal, a
autonomia e o trabalho em equipa do aluno. Pretende-se promover o pensamento
crítico e criativo, o raciocínio e a resolução de problemas, estimular a sensibilidade
estética e artística dos alunos e promover a consciência e o domínio do corpo.
Contacte o museu para mais informações e desenvolvimento do projecto.
Duração e preçário adequado a cada projecto
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PARA TODOS
Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

VISITAS

OFICINAS

À DESCOBERTA
DAS MARIONETAS

COM TUDO SE FAZ
UMA MARIONETA

Todos os graus de ensino

Todos os graus de ensino

Uma viagem que começa no Oriente
e passa por vários países e tradições
associados ao teatro de marionetas.
Nesta visita orientada, vamos conhecer
diferentes tipos de marionetas, as suas
diversas funções e manifestações
culturais.

Vamos dar novas funções aos objectos
usados no dia-a-dia. Nesta oficina, vamos
construir marionetas e dar vida, forma e
expressão a qualquer personagem.

Duração 1h00

1,5€

Uma oficina de expressão plástica,
adaptada às diferentes competências
e necessidades de cada grupo, que
estimula a criatividade, a imaginação e a
capacidade de contar histórias.
Duração 1h00

3€
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PRÉ-ESCOLAR
E 1º CICLO
Um primeiro contacto com o universo da marioneta,
através de um programa que promove:
• Exploração do conto, histórias, narrativas e lenga-lengas
• Criação e dramatização de personagens e de narrativas
• Exploração do corpo como recurso expressivo
• Desenvolvimento de competências de comunicação
• Promoção da sensibilidade estética e artística
• Desenvolvimento do espírito crítico e criativo
• Exploração da cor, transparências e opacidade, formas geométricas, texturas
e materiais, desenho e corte
• Exploração e produção plásticas: desenvolvimento de competências expressivas
e criativas
• Exploração do mundo, dos povos e da diversidade cultural e respeito pela diferença
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VISITAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

A MINHA PRIMEIRA VISITA
Pré escolar e 10 ciclo
Lembram-se da história de Hansel
e Gretel? Para não se perderem,
tinham de seguir um caminho…
Passo a passo, ao entrar no museu pela
primeira vez, vamos descobrir um mundo
mágico cheio de histórias por desvendar.
Duração 50min

1,5€

OFICINAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

A MALA CONTADORA
DE HISTÓRIAS
Pré escolar e 10 ciclo < 8 anos
Para que servem as malas? Para viajar,
para guardar coisas e também… para
contar histórias!
Tal como numa verdadeira viagem, nesta
visita também se conhecem novos sítios,
pessoas e culturas. Quem vem viajar
connosco?
Duração 1h15

2,5€

NO MUNDO DAS CORES
CONTOS DE LÁ E DE CÁ

O MUSEU AOS PEDAÇOS

Pré escolar

10 ciclo

Com um tapete mágico podemos voar até
onde a imaginação nos levar e atravessar
oceanos, vales, montanhas, florestas…
Ao longo de uma viagem tecida de
pano, vamos descobrir histórias de
outros tempos e conhecer os seres mais
estranhos e fantásticos.

Um pedaço de um rosto sorridente,
outro de um chapéu colorido, um nariz
muito grande… de quem serão? Ao longo
da visita, vamos colecionando peças
de vários puzzles e ao montá-los vamos
descobrir as personagens que neles
se escondem.

Pré escolar e 10 ciclo < 8 anos
Como surgiram as cores?! O amarelo
do sol, o azul do céu e o verde
das árvores? Nesta actividade, através
da leitura de um conto, vamos descobrir
e explorar as cores.
No final, as cores ganham vida através
da construção de marionetas coloridas.
Duração 1h

A LENDA DO IMPERADOR
WU TI*
Pré escolar e 10 ciclo
Num pequeno teatro conta-se
uma lenda milenar sobre a origem
das sombras chinesas.
De seguida, nesta oficina,
cada participante poderá construir
a sua própria marioneta, inspirada
nas personagens da história.

2,5€
Duração 1h20

Duração 1h30

2,5€

Duração 1h30

2,5€

O GRANDE LIVRO DAS MIL E UMA LENDAS
10 ciclo

* inclui visita livre ao museu.

QUEM VÊ CARAS... VÊ EMOÇÕES
Pré escolar e 10 ciclo > 5 anos

Era uma vez… um imperador que vivia num país muito distante, um monstro com dez
cabeças e vinte braços e um macaco voador! Dentro do Museu, há um livro onde estão
guardadas as histórias e os pequenos segredos que cada marioneta esconde.
Preparados para as ouvir?
Duração 1h15

4€

2,5€

E se de um prato de papel saltasse um sorriso, uma sobrancelha franzida
ou até uma lágrima? O que sente esta cara? Alegria, tristeza ou medo?
Um atelier de construção de marionetas para explorar, de uma forma criativa as
emoções e as expressões do rosto, criando assim um prato cheio de emoções.
Duração 1h

3€
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2º E 3º
CICLOS
O museu como espaço dinâmico,
de acolhimento e de criação interdisciplinar
• Exploração do mundo, dos povos e da diversidade cultural: a noção de valores
culturais e o respeito pela diferença.
• Abordagem às relações humanas e direitos humanos.
• Promoção da investigação, partilha de conhecimento e trabalho em grupo;
observação, análise, pesquisa, reflexão, sintetização de informação.
• Análise de obras, desenvolvimento e dramatização de personagens
e narrativas.
• Desenvolvimento de competências de comunicação.
• Promoção do pensamento abstracto, crítico e criativo.
• Exploração e experimentação do potencial criativo, através das várias
expressões teatrais e artísticas:expressão dramática, expressão corporal,
improvisação, expressão plástica; reflexão sobre processos criativos.
• Promoção da sensibilidade estética e artística; relacionar várias linguagens
artísticas; valorização da obra artística; a noção de bem artístico
na perspectiva do criador e do espectador.
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VISITAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

OFICINAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

SERÁ QUE UMA SOMBRA
PODE TER COR?
2 e 3 ciclos
0

FORA DO QUADRO
> 14 anos

0

A sombra pode ter cor? Uma oficina
de construção de marionetas
de sombras coloridas, que no final
ganham vida através de uma tela
iluminada.
Duração 1h30

A partir da exploração de obras
de pintura abstracta (Miró, Picasso,
Kandinsky, Paul Klee, entre outros)
vamos desenhar formas espontâneas
e construir marionetas criativas.
Duração 1h

3€

3€

Esta actividade é adaptada à idade dos destinatários.

A VOLTA AO MUNDO
DAS MARIONETAS

EXPLORADORES NO MUSEU
20 e 30 ciclos

20 e 30 ciclos
As marionetas vivem em todos
os continentes? Serão todas iguais?
Através do estudo das peças expostas
no museu, vamos viajar pelos cinco
continentes, abordando em simultâneo,
as diferenças e as afinidades culturais
dos seus povos.
Duração 1h30

2,5€

Nenhum pormenor poderá escapar!
Após uma introdução sobre o museu
e o universo das marionetas, a turma
é dividida em grupos. Cada um irá
investigar uma técnica de manipulação
que depois será apresentada. Juntos
desvendam o mundo das marionetas.
Duração 2h

2,5€

OFICINA DE OBJECTOS
ÓPTICOS
20 e 30 ciclos
Como se fazia um filme de animação
há 100 anos? Que técnicas se utilizavam?
Uma oficina para explorar os primórdios
do cinema de animação através
da construção de objectos ópticos.
Duração 1h30

3€

MUPPETS OU FIOS?
20 e 30 ciclos
Uma oficina para explorar a construção
e a técnica de manipulação de fios
ou aprender com os marretas, de Jim
Henson, a construir uma cabeça de
esponja e explorar a técnica dos muppets.
Duração 2h

4€
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ENSINO SECUNDÁRIO,
UNIVERSITÁRIO E ADULTOS
PROFISSIONAIS E ALUNOS
DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO
E ANIMAÇÃO
A marioneta está vinculada a performances teatrais,
a narrativas cinematográficas, a rituais animistas
e a manifestações do sagrado. À tradição popular
e à cultura erudita.É uma manifestação artística plural, que
agrega várias expressões artísticas e que pode ser trabalhada
de várias formas nos processos de aprendizagem e capacitação
individual e colectiva, permitindo promover, entre outros:
• a criatividade e sentido estético;
• a interacção social; a capacidade de comunicação; a autoconfiança;
• o pensamento divergente; o pensamento crítico; o pensamento abstrato e criativo.
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VISITAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

OFICINAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

OFICINA DE OBJECTOS
ÓPTICOS
Ensino secundário, universitário e adultos
Como se fazia um filme de animação
há 100 anos? Que técnicas se utilizavam?
Uma oficina para explorar os primórdios
do cinema de animação através
da construção de objectos ópticos.
Duração 1h30

3€

FORA DO QUADRO
Ensino secundário, universitário e adultos
A partir da exploração de obras
de pintura abstracta (Miró, Picasso,
Kandinsky, Paul Klee, entre outros)
vamos desenhar formas espontâneas
e construir marionetas criativas.
Duração 1h

A MARIONETA NA EDUCAÇÃO:
DA TEORIA À PRÁTICA
Ensino secundário, universitário e adultos
Percurso pelo museu que explora
os diversos tipos de manipulação
e de técnicas de construção
de marionetas e o modo como podem
ser utilizados de forma pedagógica
e educativa.
Duração 2h

2,5€

3€

EXPLORADORES NO MUSEU
Ensino secundário, universitário e adultos
Nenhum pormenor poderá escapar.
Após uma introdução sobre o museu
e o universo das marionetas, a turma
é dividida em grupos e cada grupo
investigará uma técnica de manipulação,
que depois apresentará à turma. Juntos,
vão desvendar o mundo das marionetas.
Duração 2h

2,5€

A MARIONETA COMO
INSTRUMENTO EDUCATIVO
Ensino secundário, universitário e adultos
Após uma pequena introdução aos vários
tipos de manipulação de marionetas
e à forma como podem ser utilizadas
na área da educação, os alunos serão
divididos em grupos e cada um irá
explorar uma técnica específica. No final,
cada grupo apresentará o seu trabalho
aos colegas.
Duração 2h

4€

ESPECTÁCULO
EM DUAS HORAS
Ensino secundário, universitário e adultos

MUPPETS OU FIOS?
Ensino secundário, universitário e adultos
Uma oficina para explorar a construção
e a técnica de manipulação de fios
ou aprender com os marretas, de Jim
Henson, a construir uma cabeça de
esponja e explorar a técnica dos muppets.
Duração 2h

4€

Como se faz um espectáculo
de marionetas? Por onde se começa:
uma oficina para trabalhar as diferentes
fases de criação de um espetáculo
de marionetas: a escolha da história,
a criação das personagens, a construção
de marionetas e cenários. No final,
a apresentação do espetáculo!
Duração 2h

4€
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FORMAÇÃO
>15 Anos. Disponível por marcação prévia para grupos de participantes a definir
em função das necessidades dos grupos e de acordo com as orientações da DGS,
sujeita a disponibilidade do Museu. As formações são flexíveis, podendo ser adaptadas
a nível de horários e complexidade de construção.
Contacte o Museu para mais informações.

OFICINA DE MARIONETAS
DE SOMBRA

OFICINA DE MARIONETAS
DE FIOS

Uma oficina de introdução ao universo da
sombra e às suas técnicas, tendo como
objectivo desenvolver os conhecimentos
essenciais na construção e manipulação
de marionetas de sombra.

Uma oficina de introdução ao universo
das marionetas de fios e às suas técnicas,
tendo por objectivo desenvolver os
conhecimentos essenciais na construção
e manipulação de marioneta de fios.

Duração 5h30

30€

Duração 3h30

20€

OFICINA DE MARIONETAS
DE ESPONJA
Uma oficina para explorar
os conhecimentos básicos na construção
da marioneta de esponja e da sua técnica
de manipulação.
Duração 6h00

40€

OFICINA DE MARIONETAS
DE LUVA
Uma oficina de introdução ao
universo dos fantoches e às suas
técnicas, pretendendo desenvolver
os conhecimentos essenciais da sua
construção.
Duração 4h30

25€
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INTEGRAR
O conjunto de actividades proposto pelo serviço
educativo do Museu da Marioneta, de carácter
experimental e pedagógico, vem reafirmar a
importância da educação artística na formação do
indivíduo, permitindo promover, entre outros
• a interacção social;
• a capacidade de comunicação;
• a autoconfiança e a autonomia;
• a criatividade e sentido estético;
• o pensamento abstrato e o pensamento crítico;
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OFICINAS

Número de participantes a definir em função das necessidades dos grupos
e de acordo com as orientações da DGS

Museu da Marioneta
Convento das Bernardas
Rua da Esperança, 146, 1200-660 Lisboa
Tel: +351 213 942 810
www.museudamarioneta.pt
servicoeducativomarioneta.blogspot.com
servicoeducativo@museudamarioneta.pt

O MUSEU NA TUA MÃO

TODOS AO MUSEU!

Público cego ou baixa visão

Grupos com necessidades
educativas especiais

Visita especialmente concebida
para público cego ou amblíope que
inclui a possibilidade de experimentação
de algumas técnicas de manipulação
em exposição no museu.
Duração 1h30

1,5€

Visita orientada de acordo com
as características e necessidades
de cada grupo.
Duração 1h

1,5€

Horário de funcionamento do Museu
De terça a domingo das 10h às 18h
(últimas admissões: 17h30)
Encerra: 1 Janeiro, 1 Maio, 24 e 25 Dezembro

Marcações
Todas as atividades estão sujeitas a marcação prévia.
museu@museudamarioneta.pt
Transportes para chegar ao Museu

DAS SOMBRAS NASCEM HISTÓRIAS
Grupos com necessidades educativas especiais
Com a sombra do nosso corpo e de vários objectos vamos criar histórias de luz, cor
e fantasia! Nesta oficina de experimentação partimos à descoberta dos contornos,
formas e texturas do mundo que nos rodeia.
Duração 1h

3€

• Autocarros
706 | 713 | 714 | 727

• Estação
de Santos

• Eléctrico
25 - 28

• Largo Vitorino
Damásio (400m)

GPS 38.707985, -9.155776

Há um museu em Lisboa a contar histórias.
Um museu ao serviço de todos os públicos,
de todas as idades.
Um local potenciador de experiências artísticas,
culturais e educativas centradas na marioneta,
nas suas histórias e na sua capacidade
de contar histórias.
Consulte a nossa oferta para grupos escolares em
www.museudamarioneta.pt/pt/servico-educativo/escolas

buummdesign

Subscreva a newsletter

Museu da Marioneta
Convento das Bernardas
Rua da Esperança, 146 / Lisboa
Tel: +351 213 942 810

Horário de funcionamento
De terça a domingo das 10h às 18h
(últimas admissões: 17h30)
Encerra: 1 Janeiro, 1 Maio, 24 e 25 Dezembro

