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O Museu da Marioneta 
desenvolve um programa 
educativo abrangente, 
destinado a todas as faixas 
etárias e aos diferentes  
graus de ensino.  
No âmbito da educação formal 
e não-formal, o programa foi 
pensado de modo a potenciar 
momentos de descoberta  
e experimentação através  
de visitas e oficinas presenciais 
e online onde, de forma 
dinâmica e participativa,  
a partir do universo  
das marionetas, se vai ao 
encontro de novas culturas  
e conhecimentos.  
A Marioneta é indissociável  
da palavra, da narrativa,  
das artes plásticas, do teatro e 
de várias outras artes, presentes 
em todo o mundo.

As atividades propostas  
são por isso transversais  
a múltiplas áreas  
temáticas – a expressão 
artística em diversas vertentes, 
a literatura, a história  
ou a geografia – e foram 
concebidas de modo  
a acompanhar o programa 
curricular dos vários graus  
de ensino.
Suscitar curiosidade e gosto 
em aprender, proporcionar 
a aquisição de novos 
conhecimentos, incentivar 
o interesse pela diversidade 
cultural, sensibilizar para  
a importância das artes  
e do património e para  
a responsabilidade pela cultura, 
são as áreas em torno das quais 
se articula a oferta educativa  
do Museu da Marioneta.





O Museu da Marioneta desenvolve atividades 
para todos os graus de ensino, destinados  
aos diversos públicos escolares. Nesta secção, 
as propostas são transversais a todos.

PARA TODOS

O Museu à Medida propõe o desenvolvimento 
de projetos pedagógicos interdisciplinares 
através da utilização e exploração da marioneta 
nas suas diversas vertentes, promovendo 
simultaneamente uma maior ligação entre  
o museu e a comunidade escolar. Ao longo 
do ano letivo os alunos desenvolvem projetos 
criativos no Museu, descobrindo o universo do 
teatro de marionetas. Esta proposta, de caráter 
transversal, articula-se com os currículos dos 
vários anos de ensino. Imaginar, criar, ouvir  
o outro, falar em público, são algumas das áreas 
potenciadas neste projeto Escola – Museu.
Com uma estrutura teórico-prática dividida  
em 5 fases, o projeto contempla:
 
1 - Visita e oficina no museu; 
2 e 3 - Conceção e realização de um projeto 
artístico na escola; 
4 - Oficina performativa na escola;  
5 - Apresentação do trabalho final no Museu; 
 
Esta proposta multidisciplinar potencia  
o respeito e a valorização de outros modos  
de ver e pensar.
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oficina / O Mundo através da Marioneta 
(conceção de um projeto artístico)

Museu à medida
todos os graus de ensino 
Duração do projeto adequado às necessidades 
de cada turma / 5€



O que é uma marioneta? Quais as suas 
manifestações culturais? Onde a podemos 
encontrar? À descoberta das marionetas  
é uma visita orientada entre o Oriente  
e o Ocidente, passando por várias partes 
do mundo ligadas ao teatro de marionetas. 
Nesta visita, vamos conhecer a importância, 
a intemporalidade e os diferentes tipos de 
marionetas, através das suas diversas funções 
e manifestações culturais.

visita orientada

À descoberta  
das marionetas
todos os graus de ensino / 1h / 1,5€

Vamos pegar em objetos usados no dia  
a dia, que provavelmente iriam para o lixo, 
pensá-los com imaginação e construir um 
personagem que podemos manipular,  
ao qual podemos dar voz, vida e expressão.  
E, quem sabe… criar um teatro, partilhar ideias 
e pensamentos.

Nesta oficina, trabalhamos a sensibilização 
para a questão ambiental, através da 
utilização de materiais que todos os dias 
 se deitam fora, utilizando simultaneamente  
a imaginação e a criatividade, para pensar  
e reinventar. A construção de uma marioneta 
implica a projeção de uma ideia de 
personalidade, através da sua forma física  
e do texto que a imaginamos a representar.

oficina de construção de marioneta de luva

Com tudo  
se faz uma marioneta
todos os graus de ensino / 1h / 3€

também disponível ONLINE
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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 e narrativas;

• Dramatização de personagens e criação  
de narrativas;

• Consciencialização do corpo como recurso 
expressivo;

• Desenvolvimento de competências de 
comunicação, expressivas e criativas, através  
da capacidade de observação, atenção e escuta;

• Promoção da sensibilidade estética e artística;

• Desenvolvimento do espírito crítico e criativo;

• Experimentação plástica de texturas 
e materiais abordando a cor, transparências  
e opacidade, desenho e corte;

• Descoberta do mundo, dos povos e da 
diversidade cultural e respeito pela diferença.

Lembram-se da história de Hansel e Gretel? 
Para não se perderem, tinham de seguir  
um caminho… passo a passo, seguindo 
pegadas gigantes. Vamos percorrer  
o Museu, desvendando histórias através  
das marionetas.
Uma visita participativa e didática para  
os mais novos que vão conhecer o Mundo  
da Marioneta pela primeira vez.

Assim como um tapete mágico nos leva  
a voar até onde a imaginação quiser, nesta 
visita dedicada aos mais pequenos, vamos 
atravessar oceanos, desertos e florestas, 
contando histórias através de personagens 
que saltam de um tapete.

visita participativa

Vamos ao Museu!
Pré-escolar e 1º ciclo/ 1h / 1,5€

visita conto

Contos de lá e de cá
Pré-escolar / 1h30 / 2,5€
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Nesta visita, as histórias saem de uma mala.  
É uma viagem imaginária através de uma 
série de contos, alguns com vários séculos.  
É a partir da mala aberta que a ilustração  
das histórias, em pop-up, vai acompanhar  
a narrativa que o mediador vai fazendo.  
As histórias estão relacionadas com as peças 
que os participantes vão descobrindo na visita 
ao museu.

A ouvir, ao querer saber mais, estimula-se  
a atenção, a concentração e a escuta, bem 
como a curiosidade e o gosto em aprender.  
As diferentes histórias abrem horizontes para 
a descoberta de culturas diferentes.

visita conto

A mala das histórias
Pré-escolar e 1º ciclo / 1h a 1h30 / 2,5€

Quem terá um rosto sorridente, quem usa 
um chapéu colorido, quem tem este nariz 
comprido? Como associar tudo isto?
Nesta visita, vamos reunir peças de vários 
puzzles e descobrir os personagens que se 
escondem neles, para sabermos um pouco 
mais sobre as marionetas do museu.

Através do jogo, estimula-se o gosto pela 
arte, pela história, pela descoberta e partilha 
de conhecimentos e, quase sem dar por isso, 
os participantes são levados a desenvolver 
a observação, a atenção e a memorização, 
bem como a sensibilidade para formulações 
plásticas diferentes (marioneta de luva,  
fios, vara ou sombra), que correspondem  
às diferentes culturas, presentes na coleção  
de marionetas do museu.

visita jogo

Memória e marionetas
1º Ciclo / 1h30 / 2,5€
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Era uma vez… um imperador que vivia num 
país muito distante, um monstro com dez 
cabeças e vinte braços e um macaco voador 
com um diamante no céu da boca!
Era uma vez um museu com um livro de onde 
saltam várias lendas ilustradas e que contam 
segredos milenares. Preparados para as ouvir?
Uma visita conto que estimula a atenção e o 
gosto pela narrativa, dando asas à imaginação.

visita conto

O grande livro  
das mil e uma lendas
1º Ciclo / 1h a 1h30 / 2,5€

Como surgiram as cores? O amarelo do sol,  
o azul do céu e o verde das árvores?
Nesta atividade, através da leitura de um 
conto e da visualização de um pequeno 
espetáculo de sombras, vamos descobrir os 
mistérios das cores primárias e secundárias. 
Será que as sombras podem ser coloridas ou 
são escuras? Porque é que a sombra aparece?
Oficina de construção de marionetas de 
sombra colorida, que trabalha a área da 
comunicação e da expressão, estimulando  
a curiosidade, a criatividade e a imaginação, 
bem como a observação e a escuta.

oficina de construção de marionetas

No Mundo das Cores
< 8 anos / 1h a 1h30 / 3,5€ 

também disponível ONLINE
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Num pequeno teatro conta-se a lenda do 
imperador Wu-Ti, uma lenda milenar sobre  
a origem das sombras chinesas. De seguida,  
cada participante vai construir a sua 
própria marioneta de sombra inspirada nas 
personagens da história.
Esta oficina trabalha a criatividade  
e a imaginação, desenvolvendo a expressão 
plástica e a comunicação oral, bem como  
a interação em equipa.
 
* Inclui visita livre ao Museu e visionamento 
de pequeno espetáculo de sombras 

oficina de construção de marioneta de sombra

A Lenda  
do imperador Wu-Ti
Pré-escolar e 1º ciclo / 1h30 / 4€

também disponível ONLINE

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

oficina de construção de marionetas

Quem vê caras,  
vê emoções?
Pré-escolar e 1º ciclo / 1h / 3€ 

também disponível ONLINE
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O museu como espaço dinâmico,  
de encontro, descoberta e de criação 
interdisciplinar.
 
• Marionetas do mundo e diversidade cultural:  
a noção de valores culturais  
e o respeito pela diferença;

• Sensibilização para as relações e direitos 
humanos;

• Desenvolvimento de competências  
de comunicação, de pensamento abstrato  
e crítico;

• Estimular a curiosidade, a atenção  
e o gosto em aprender;

• Exploração e experimentação do potencial 
criativo, através das várias expressões teatrais 
e artísticas: expressão dramática, expressão 
corporal, improvisação, expressão plástica, 
reflexão sobre processos criativos;

• Partilha de conhecimento e gosto pelo 
trabalho em grupo, observação, análise, 
pesquisa, reflexão, sintetização de informação;

• Análise de obras, desenvolvimento  
e dramatização de personagens e narrativas;

• Desenvolvimento da sensibilidade estética  
e artística.

2º e 3º CICLOS

Há marionetas em todos os continentes?  
O que podemos descobrir ao observá-las? 
O que nos contam? Através de uma visita 
ao museu e da observação de marionetas  
dos cinco continentes, vamos à descoberta  
de costumes e culturas, de técnicas  
e expressões teatrais, de formas diferentes  
de utilizar uma marioneta.
Uma visita participativa, em que se 
desenvolve a observação, o espírito analítico,  
a expressão oral e a interação em grupo  
no processo de descoberta de diferentes 
culturas e expressões plásticas.

visita participativa

A volta ao mundo  
das marionetas
2º e 3º Ciclos / 1h a 1h30 / 2,5€
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Esta atividade começa com uma breve visita 
ao museu e uma introdução sobre o teatro  
de marionetas. De seguida, formam-se 
pequenos grupos, cada um deles responsável 
pela investigação de uma técnica de 
manipulação de marionetas. Esta investigação 
é feita através das pistas e recursos 
informativos disponíveis no museu.
No final, cada grupo apresenta o resultado 
do seu trabalho: uma apresentação mais 
teórica ou a criação de uma performance, 
revelando o que descobriu sobre as culturas  
e técnicas de manipulação dos vários tipos  
de marionetas.
Uma visita que leva à descoberta de várias 
questões inerentes à produção artística, 
desde a criação da marioneta, à sua 
caracterização e manipulação, até à 
“invenção” do texto e da mensagem que se 
quer transmitir.
A consciencialização para a importância 
do trabalho artístico, a experiência de falar 
em público e expor uma ideia perante 
um grupo, são mais valias desta visita.

visita jogo

Exploradores no Museu
2º e 3º Ciclos / 2h / 2,5€ 

Será que a sombra pode ter cor?  
O que é necessário para fazer um teatro  
de marionetas de sombra? E o que é a sombra? 
Nesta oficina de construção de marionetas, 
pretendemos abordar conceitos de luz  
e sombra, explorando a forma, silhuetas  
e transparência que no final ganham vida 
através de uma tela iluminada.
Uma atividade que desenvolve a expressão 
plástica e a comunicação oral, bem como  
a interação em grupo e a dramatização.

oficina

Será que uma sombra  
pode ter cor?
2º e 3º Ciclos / 1h / 3€
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Sabias que os objetos óticos conseguem 
dar movimento a uma imagem parada? 
Qual é a sua maior característica? Quando 
surgiu o primeiro objeto ótico? O que é um 
objeto ótico? E qual a sua relação com o 
cinema? Uma oficina que pretende explorar 
os primórdios do cinema de animação, 
abordando técnicas de introdução ao mundo 
da ótica, da mecânica e da criação!

oficina 

Oficina  
de objetos óticos
2º e 3º Ciclos / 1h30 / 3€ 

também disponível ONLINE

Uma oficina que se desenvolve a partir do 
universo artístico e plástico de Miró, Picasso, 
Kandinsky e Paul Klee. Vamos explorar a 
pintura abstrata como fonte de inspiração 
para a construção de marionetas de vara.
Cada participante vai criar a sua marioneta 
de vara, partindo de uma composição livre 
inspirada na obra destes artistas.
Uma oficina de expressão plástica que 
incentiva o conhecimento de várias áreas  
das artes plásticas e da técnica de 
manipulação de marionetas, trabalhando 
a criatividade, a reflexão sobre o processo 
criativo, o gosto pelo teatro e pela arte da 
marioneta.

oficina de expressão plástica

Pinturas  
que ganham vida
2º e 3º Ciclos Ciclo / 1h / 3€

também disponível ONLINE
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A marioneta está vinculada à tradição popular 
e erudita: rituais animistas, manifestações do 
sagrado, performances teatrais e narrativas 
cinematográficas.
 
É uma manifestação artística plural que pode 
ser trabalhada de várias formas nos processos 
de aprendizagem e capacitação individual e 
coletiva, permitindo promover, entre outros:
 
• a criatividade e o sentido estético;

• a interação social, a capacidade  
de comunicação, a autoconfiança;

• o desenvolvimento da análise crítica  
e o pensamento criativo;

• a importância da educação artística  
na formação pessoal e coletiva.

ENSINO  
SECUNDÁRIO,  
UNIVERSITÁRIO  
E ADULTOS  
PROFISSIONAIS  
E ALUNOS DAS ÁREAS  
DE EDUCAÇÃO  
E ANIMAÇÃO

Nesta visita ao museu, vamos à descoberta  
do potencial da marioneta como mediador  
de comunicação no âmbito de várias tradições 
e expressões culturais.
Vamos observar as diferentes técnicas  
de manipulação – luva, fio, vara ou à vista – 
– e explorar os diversos materiais utilizados 
na construção de uma marioneta, da mais 
simples à mais complexa.
Vamos perceber como a marioneta tem sido, 
ao longo dos séculos – e ainda hoje – um 
mediador de comunicação muito especial, que 
permite exprimir, de um modo criativo, aberto 
e inclusivo, ideias e reflexões que muitas vezes 
não se ousa revelar diretamente.

visita 

O que pode  
uma marioneta?
 2h / 2,5€
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Esta atividade começa com uma breve visita 
ao museu e uma introdução sobre o teatro de 
marionetas. De seguida, formam-se pequenos 
grupos, cada um deles responsável pela 
investigação de uma técnica de manipulação 
de marionetas. Esta investigação é feita 
através das pistas e recursos informativos 
disponíveis no museu.
No final, cada grupo apresenta o resultado do 
seu trabalho: uma apresentação mais teórica 
ou a criação de uma performance, revelando o 
que descobriu sobre as culturas e técnicas de 
manipulação dos vários tipos de marionetas.
Uma visita que leva à descoberta de várias 
questões inerentes à produção artística, desde 
a criação da marioneta, à sua caracterização 
e manipulação, até à “invenção” do texto e da 
mensagem que se quer transmitir.
A consciencialização para a importância do 
trabalho artístico, a experiência de falar em 
público e expor uma ideia perante um grupo, 
são mais valias desta visita.

visita jogo

Exploradores no Museu
2h / 2,5€ 

Sabias que os objetos óticos conseguem dar 
movimento a uma imagem parada? 
Qual é a sua maior característica?  
Quando surgiu o primeiro objeto ótico?  
O que é um objeto ótico? E qual a sua relação 
com o cinema? Uma oficina que pretende 
explorar os primórdios do cinema de 
animação, abordando técnicas de introdução 
ao mundo da ótica, da mecânica e da criação!

oficina 

Oficina  
de objetos óticos
1h30 / 3€

também disponível ONLINE
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Uma oficina que se desenvolve a partir do 
universo artístico e plástico de Miró, Picasso, 
Kandinsky e Paul Klee. Vamos explorar a 
pintura abstrata como fonte de inspiração 
para a construção de marionetas de vara.
Cada participante vai criar a sua marioneta 
de vara, partindo de uma composição livre 
inspirada na obra destes artistas.

Uma oficina de expressão plástica que 
incentiva o conhecimento de várias áreas das 
artes plásticas e da técnica de manipulação de 
marionetas, trabalhando a criatividade,  
a reflexão sobre o processo criativo, o gosto 
pelo teatro e pela arte da marioneta.

oficina de expressão plástica

Pinturas  
que ganham vida
1h / 3€ 

também disponível ONLINE

Tanto no Ocidente como no Oriente, desde 
tempos longínquos, desenvolveram-se duas 
técnicas de marionetas: de luva e de fios.
Grandes comunicadoras, vemo-las no teatro  
e na televisão. Mas como serão feitas?
Nesta oficina, vamos descobrir como se 
podem criar marionetas a partir de esponja, 
de fios e outros materiais do nosso quotidiano, 
dando-lhes forma e vida.

oficina de construção de marioneta

Muppets ou fios?
2h / 4€
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também disponível ONLINE



Nesta oficina, vamos explorar o mundo 
narrativo e performativo das marionetas, 
através da conceção e apresentação de 
um micro espetáculo inspirado em contos 
populares.
Cada um dos grupos vai construir as 
marionetas, os adereços e os cenários com  
os quais vai encenar um pequeno espetáculo, 
que apresentará aos outros grupos.
Esta atividade, em que se desenvolve  
a criatividade, a imaginação e a expressão 
dramatúrgica, incentiva a interação em grupo, 
trabalhando a capacidade de ouvir,  
de interpretar e de elaborar uma análise 
crítica construtiva.

oficina performativa

Teatro e Marionetas:  
Pensar e Construir
2h / 4€

Fazer um espetáculo de marionetas implica 
conhecimentos diversos. Por onde se começa? 
Porquê usar uma marioneta para contar uma 
história? Que tipo de marioneta vamos fazer 
– de luva ou de sombra – que técnica vamos 
escolher?
Nesta oficina, vamos imaginar que somos 
uma companhia de teatro, que tem de 
conceber um espetáculo. A partir de textos  
e de desenhos vamos construir as marionetas, 
imaginar a história, preparar a narrativa,  
o cenário, os sons e a envolvência, ensaiar  
e apresentar o espetáculo. Os participantes 
vão ser os criadores da marioneta 
“inanimada”, vão dar-lhe vida e torná-la um 
personagem com alma, vão decidir da técnica 
de manipulação, do texto, dos cenários e da 
apresentação final.

Muito se experimenta e aprende com o 
desafio de trabalhar em equipa para conceber 
um espetáculo em duas horas, descobrindo  
o potencial criativo de cada um e de todos.

oficina performativa

Vamos pensar teatro?
2h30 / 4€
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Estas oficinas de construção de 
marionetas têm como ponto de partida  
as várias competências que  
a marioneta congrega enquanto objeto 
multidisciplinar, possibilitando  
a exploração das diferentes formas de 
expressão que permitem uma ligação 
a múltiplas áreas de comunicação 
interpessoal e psicológica, a expressão 
plástica, corporal, oral, escrita e até 
filosófica, pela sua diversidade cultural.
Durante a formação, propomos  
a construção de uma marioneta  
a partir das várias técnicas apresentadas, 
trabalhando de uma forma teórico-
-prática os seus conceitos básicos de 
manipulação, abordando assim a sua 
importância nas várias culturas, como 
um elemento intemporal, inclusivo  
e pedagógico.

+15 anos | disponível por marcação prévia  
para grupos, sujeita a disponibilidade do Museu

FORMAÇÃO

oficina

marionetas de sombra
adultos / 5h30 / 30€

oficina

marionetas de esponja
adultos / 6h / 40€

oficina

marionetas de fios
adultos / 3h30 / 20€

oficina

marionetas de luva
adultos / 4h30 / 25€
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VISITA PARA 
EDUCADORES 
E PROFESSORES 
DE TODAS 
AS DISCIPLINAS 
E NÍVEIS 
DE ENSINO

A marioneta tem um inegável potencial como 
mediador de comunicação no âmbito de 
várias tradições e expressões culturais, sendo 
igualmente um excelente “instrumento” 
a nível pedagógico. Nesta formação, 
vamos observar as diferentes técnicas de 
manipulação – luva, fio, vara ou à vista – e 
explorar a multiplicidade de materiais 
utilizados na construção de uma marioneta, 
da mais simples à mais complexa.
Haverá a oportunidade de fazer experiências 
sobre diferentes formas de utilizar a 
marioneta como recurso na sala de aula, 
explorando as expressões plástica e oral, a 
imaginação e a criatividade. O objetivo desta 
ação de formação é explorar a marioneta e o 
teatro de marionetas como comunicadores 
privilegiados em meios educativos, incluindo 
em contextos de desenvolvimento pessoal 
e de relação com o outro. Diversificada, 
inclusiva, imaginativa e sem preconceitos, a 
marioneta traduz o pensamento que por vezes 
não se ousa revelar diretamente.

visita oficina

A Marioneta  
na educação
3h / 5€
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O conjunto de atividades proposto 
pelo serviço educativo do Museu da 
Marioneta, de carácter experimental  
e pedagógico, vem reafirmar  
a importância da educação artística  
na formação do indivíduo,  
adaptando-se a cada grupo consoante 
as suas necessidades.
A consciencialização corporal,  
a dramatização, a cooperação e entre 
ajuda, assim como a expressão oral,  
a autoconfiança e a autonomia são 
aspetos relevantes que se desenvolvem 
nas atividades propostas.

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

visita

Todos ao Museu!
grupos com necessidades educativas especiais 
1h / 1,5€

INTEGRAR (NEE’s)

Visita especialmente concebida para público 
cego ou com baixa visão, que inclui a 
possibilidade de experimentação de algumas 
técnicas de manipulação em exposição no 
museu.

Com a sombra do nosso corpo e de vários 
objetos, vamos criar histórias de luz, cor e 
fantasia! Nesta oficina de experimentação, 
partimos à descoberta dos contornos, das 
formas e texturas do mundo que nos rodeia.

visita

O Museu na tua mão
público cego ou de baixa visão / 1h / 1,5€

oficina de construção de marionetas

Das sombras  
nascem histórias
grupos com necessidades educativas especiais 
1h / 3€
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Horário de funcionamento do Museu

De terça a domingo das 10h às 18h
Domingo de manhã – entrada gratuita para residentes 
em Lisboa, das 10h às 14h
(últimas admissões: 17h30)
Encerra: 1 janeiro, 1 maio, 24 e 25 dezembro

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

Transportes para chegar ao Museu

Comboio: linha de Cascais – estação de Santos
Autocarros: 706, 713, 714, 727
Elétrico: 25 e 28
Metro: linha verde – estação Cais do Sodré  
(10 minutos a pé)
Estacionamento: parque Largo Vitorino Damásio (400m)

Marcações

Todas as atividades estão sujeitas a marcação prévia.
museu@museudamarioneta.pt 
Tel: 213 942 810

INFORMAÇÕES

Acessibilidade
O Museu proporciona acesso facilitado a pessoas 
com deficiência motora através de uma plataforma 
elevatória, rampas e elevador.
Estes acessos são efetuados por uma porta lateral do 
edifício, sendo necessário o acompanhamento por um 
colaborador do Museu, pelo que se solicita que nos 
informe, local ou telefonicamente, da chegada. 
Por favor, contacte-nos através do Tel:  213 942 810.

Medidas de prevenção da COVID’19

• 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 DGS;
• Todos os equipamentos interativos 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 desinfetante 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;
• Adote as medidas de etiqueta respiratória;
Pagamentos preferencialmente por multibanco;
• Se tiver dificuldade de acesso pela escadaria,  
por favor contacte-nos à chegada ao Museu  
(Tel: 213 942 810).

Contacte o Museu para mais informações:
museu@museudamarioneta.pt
213 942 810 (geral) / 213 942 815 (bilheteira)

Serviço Educativo Museu da Marioneta  Direção: Ana Paula Rebelo Correia Equipa: Filipa Camacho, Margarida Archer, Pedro Valente,  
Rafael Bicho, Stella Nunes, Susana Alves



museudamarioneta.pt


