
Nesta iniciativa propõe-se uma visita à
exposição “Lugares Encantados: Espaços de
Património”, através da narração de lendas e
histórias associadas a cada lugar
representado, que nos falam de mouros e de
cristãos, de contendas e histórias de amor, e
de figuras misteriosas, como as mouras
encantadas. Depois de se percorrer a
exposição através das quatro histórias
encantadas, os participantes ilustram as
histórias que ouviram ou inspiram-se para
escreverem uma nova história.
Público-Alvo: dos 4 aos 12 anos
Datas: 3ª feiras de manhã
Horários: 10h às 11h30
Duração: 1h30
Grupos até 20 participantes.
Requer marcação prévia.

JULHO

Histórias e Lendas de Lugares
Encantados

Férias de Verão

ATIVIDADES  EDUCATIVASjulho-agosto
2022

Através de uma visita à exposição
permanente do Museu Nacional de
Etnologia, “O Museu, Muitas Coisas”, vamos
fazer uma viagem até ao Mali e ficar a
conhecer os animais que dão vida ao teatro
dançado de máscaras e marionetas
“Sogobó”. Depois de ouvirmos uma fábula
africana e conhecermos um pouco mais
sobre a importância dos animais no contexto
desta expressão artística, iremos explorar,
através da dança e da música, o
comportamento dos animais e o que eles
simbolizam.
Público-alvo: dos 4 aos 10 anos
Dias da semana: 4ªas feiras de manhã 
Horários: 10h00-11h00/11h00-12h00
Duração: 1h00
Grupos até 25 participantes.
Requer marcação prévia.

Dançando com os Animais do
Mali



A atividade começa com uma visita às Galerias
da Amazónia onde vamos ficar a conhecer
melhor como vivem os povos indígenas, os
seus usos e costumes. Depois dá-se largas à
criatividade e à imaginação e cria-se uma
pintura mural coletiva, representando objetos
e imagens da vida quotidiana dos índios.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Dias da semana: 4ªas feiras à tarde 
Duração: 1h30
Horários: 14h00/15h30
Grupos no máximo: 25 participantes
Requer marcação prévia.

Visita oficina Pintando com os
Índios

ATIVIDADES EDUCATIVASjulho-agosto
2022

Em tempo de férias de verão é a altura ideal
para se viajar pelo mundo com um
passaporte na mão e um bilhete de avião, e
descobrir novos povos e culturas, sem sair
da exposição permanente do Museu de
Etnologia “O Museu, Muitas Coisas”. Uma
visita num formato de peddy paper, que
permitirá descobrir os vários núcleos
expositivos, como se de uma viagem se
tratasse.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Dias da semana: 5ªs e 6ªs feiras - tarde
Horários: 14h00/15h30
Duração: 1h30
Grupos até 30 participantes
Requer marcação prévia.

 À Descoberta da Exposição
Lugares Encantados: Espaços de

Património

Peddy Paper Viajando pelo
Mundo com o Museu Nacional de
Etnologia

Com o apoio de um guião convidam-se
as famílias a explorarem
autonomamente a exposição “Lugares
Encantados: Espaços de Património”,
percorrendo quatro exemplos de
convivência de distintas tradições
religiosas na sociedade portuguesa atual,
em Sintra, Fátima, Mértola e no bairro,
da Mouraria, em Lisboa.
Público-Alvo: Famílias com crianças
entre os 6 aos 12 anos.
Não requer inscrição prévia. O guião
poderá ser levantado na receção do
Museu Nacional de Etnologia.



Férias de Verão
AGOSTO

Histórias e Lendas de Lugares
Encantados

Nesta iniciativa propõe-se uma visita à
exposição “Lugares Encantados: Espaços de
Património”, através da narração de lendas
e histórias associadas a cada lugar
representado, que nos falam de mouros e
de cristãos, de contendas e histórias de
amor, e de figuras misteriosas, como as
mouras encantadas. Depois de se percorrer
a exposição através das quatro histórias
encantadas, os participantes ilustram as
histórias que ouviram ou inspiram-se para
escreverem uma nova história.
Público-Alvo: dos 4 aos 12 anos
Datas: 3ª feiras de manhã
Horários: 10h às 11h30
Duração: 1h30
Grupos até 20 participantes.
Requer marcação prévia.

Oficina de Postais Ilustrados

Nestas férias do verão retomamos a
tradição de escrever postais ilustrados
referentes aos lugares que visitamos e
ofertá-los à família e amigos. Após uma
visita à exposição “Lugares Encantados:
Espaços de Património”, propõe-se a
realização de um postal ilustrado único
e especial através de técnicas de
ilustração ou de colagem. 
Público-Alvo: dos 4 aos 12 anos
Datas: 3ª feiras de tarde 
Horários: 14h às 15h20
Duração: 1h20
Grupos até 25 participantes.
Requer marcação prévia.

Visita oficina Pintando com os
Índios

A atividade começa com uma visita às
Galerias da Amazónia onde vamos ficar a
conhecer melhor como vivem os povos
indígenas, os seus usos e costumes. Depois
dá-se largas à criatividade e à imaginação e
cria-se uma pintura mural coletiva,
representando objetos e imagens da vida
quotidiana dos índios.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Dias da semana: 4ªas feiras à tarde 
Duração: 1h30
Horários: 14h00/15h30
Grupos no máximo: 25 participantes
Requer marcação prévia.



Férias de Verão
AGOSTO

 À Descoberta da Exposição
Lugares Encantados: Espaços de

Património

Descobrindo o Museu num
caderno de desenhos
Entre as salas de exposição do Museu
Nacional de Etnologia e o jardim interior e
exterior vai-se montando um caderno de
desenho, através de vários desafios. Num
jogo de pistas, em duplas de participantes,
constrói-se desenhos a 4 mãos, permitindo
descobrir um pouco mais sobre o museu, as
suas coleções e o seu espaço interior e
exterior.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Dias da semana: 6ªfeiras tarde
Horários: 14h00/15h30
Duração: 1h30
Grupos até 30 participantes
Requer marcação prévia.

Em tempo de férias de verão é a altura ideal
para se viajar pelo mundo com um
passaporte na mão e um bilhete de avião, e
descobrir novos povos e culturas, sem sair
da exposição permanente do Museu de
Etnologia “O Museu, Muitas Coisas”. Uma
visita num formato de peddy paper, que
permitirá descobrir os vários núcleos
expositivos, como se de uma viagem se
tratasse.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos
Dias da semana: 5ªfeiras
Horários: 10h00/11h30-14h00/15h30
Duração: 1h30
Grupos até 30 participantes
Requer marcação prévia.

Peddy Paper Viajando pelo
Mundo com o Museu Nacional de
Etnologia

Com o apoio de um guião convidam-se
as famílias a explorarem
autonomamente a exposição “Lugares
Encantados: Espaços de Património”,
percorrendo quatro exemplos de
convivência de distintas tradições
religiosas na sociedade portuguesa atual,
em Sintra, Fátima, Mértola e no bairro
da Mouraria, em Lisboa.
Público-Alvo: Famílias com crianças
entre os 6 aos 12 anos.
Não requer inscrição prévia. O guião
poderá ser levantado na receção do
Museu Nacional de Etnologia.

Contactos para inscrições
E-mail:
anazmachado@mnetnologia.dgpc.pt
se@mnetnologia.dgpc.pt
Telefone: 213041160
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