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Seguindo as pegadas dos artistas
3-4 anos

Pé ante pé, vamos seguir as pegadas 
que os artistas deixaram no museu. 
De pista em pista, percorremos 
a exposição para descobrir o que 
andaram a fazer… o que será que vamos 
encontrar? Entre jogos e gargalhadas 
vamos celebrar o teu aniversário no 
nosso museu. 

Conceção: Ana Dias, Patrícia Trindade e Rita 
Teles Garcia

Magia no museu
3-4 anos

Há magia no ar! As obras do museu 
têm magia dentro delas, mas cabe-nos
a nós encontrá-la. Nesta atividade 
descobre-se a magia da cor, da forma 
e das obras de arte do museu através 
de um pequeno espetáculo e muitos 
momentos mágicos. 

Conceção: Patrícia Trindade e Rita Teles 
Garcia
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As personagens nas obras da 
Coleção! 
4-6 anos

Com muita imaginação e com todos 
os sentidos em alerta, descobre as mil 
e uma personagens representadas nas 
obras de arte que estão neste museu! 
Vem conhecer as suas diferentes 
formas, cores ou expressões, e 
descobre como algumas podem ser 
bem reais, outras pertencerem ao 
mundo dos sonhos, ou mesmo de outros 
mundos… inspira-te numa destas 
figuras e cria com os teus amigos 
a tua personagem de eleição! 

Conceção: Fabrícia Valente e Renato Santos

Viagem aos misteriosos tesouros 
da Arte
4-6 anos

Descobre nesta aventura os mistérios 
que as obras de arte podem guardar. 
Nesta viagem pelo museu, vais 
encontrar verdadeiros tesouros 
escondidos. Com todos os teus amigos 
tenta desvendar esses mistérios para 
encontrar um local secreto que guarda 
o teu maior tesouro.

Conceção: Marília Pascoal e Renato Santos

Hoje é dia de festa!
4-6 anos

Neste dia especial convida os teus 
amigos para juntos descobrirem a 
Coleção Berardo! A festa está pronta 
e as obras de arte estão à tua espera!!
A partir das obras de arte o grupo 
é desafiado a resolver um puzzle, 
em que cada peça é uma pista para 
descobrir as obras de arte selecionadas. 
Na oficina cada criança deverá criar 
uma peça e um novo puzzle com 
diversas técnicas, como a pintura, 
a colagem ou o desenho..

Conceção: Marilia Pascoal e Rita Garcia 

Aniversários



Envolver 2017

4

Aniversários

Jogo da glória
6-12 anos

Temos um jogo especial para comemorar 
o teu aniversário. O nosso Jogo da glória. 
O dado é lançado para o jogo começar e 
as equipas testam os seus conhecimentos 
para ganhar! Mas atenção! 
Para poder jogar a Coleção Berardo terão 
que explorar! Prontos para ir à sua 
descoberta? 

Conceção: Patrícia Trindade e Rita Teles 
Garcia

Engenhos desobedientes e obras 
de arte surpreendentes!
6-12 anos

As obras de arte estão irrequietas 
no Museu Coleção Berardo! Porque 
será? Parece ser um dia muito especial 
e os artistas do museu querem partilhar 
contigo os seus universos criativos! 
O rascunho e o rabisco estão prontos a 
avançar e é a partir da obra de Nam June 
Paik que as ideias iremos criar! 
Depois de observarmos com cuidado 
a escultura Wrap Around the World Man, 
e outras obras da coleção, vamos 
construir os nossos próprios 
robôs-desenhadores! 

Conceção: Hugo Barata
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Uma festa muito POP
6-12 anos

Neste dia especial trás os teus amigos 
e vem descobrir tudo sobre a pop art - 
as obras de arte mais animadas e 
coloridas da Coleção Berardo! 
Sabias que os artistas da pop art 
gostavam de retratar as celebridades 
e ícones do seu tempo? No dia do teu 
aniversário a celebridade és tu, por isso 
vamos em conjunto construir o teu 
retrato pop. Andy Warhol costumava 
dizer que no futuro todos teríamos 
quinze minutos de fama, nesta festa 
pop tu és a estrela e terás direito 
a muito mais do que isso!

Conceção: Fabrícia Valente e Francisca 
Correia do Vale

Mestres da Ilusão! 
6-12 anos

A ilusão está presente na nossa vida! 
Vem saber como as aparências 
iludem e descobre com os teus amigos 
de que forma os artistas representados 
na Coleção Berardo utilizam estes 
«enganos» na criação das suas obras 
de arte. Explora os teus sentidos 
e no final usa esses mesmos truques 
na execução da tua representação. 

Conceção: Fabrícia Valente e Renato Santos
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Preçário
12€ (por criança) 

Horário
De segunda a domingo, das 10h00 às 16h00.

Grupos
Número mínimo: 8
Número maximo: 30

Convites
Poderá descarregar os nossos convites em:
www.museuberardo.pt/educacao/atividades/aniversarios

Duração
A atividade tem a duração de 3h, das quais 2h a 2h30 para a 
visita-jogo-oficina e o restante tempo para o lanche.
Os pais deverão chegar um pouco mais cedo para preparar 
o espaço e receber os convidados na receção do museu.

Lanche
O lanche é da responsabilidade dos pais, sendo apenas 
permitidos alimentos embalados e expressamente 
proibidas bebidas alcoólicas.  
O museu recusa qualquer  responsabilidade que lhe possa 
ser imputada, sugerindo que tragam alimentos certificados 

por marcas (supermercados e pastelarias) e não alimentos 
produzidos em casa. 
São permitidos balões e chapéus de festa, 
mas são proibidos confetes e artigos sonoros.

Acompanhamento: A atividade deverá ser acompanhada 
somente pelos pais da criança aniversariante. 
Durante o lanche são apenas permitidos os pais e os 
familiares próximos.
Os familiares dos convidados deverão aguardar na 
receção a hora combinada pelos pais do aniversariante.

Marcações
É obrigatório confirmação do número de participantes 
até 48h antes do aniversário.
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.
T. 213 612 800
F. 213 612 900
servico.educativo@museuberardo.pt
museuberardo.pt

Aniversários

Informações gerais 
Aniversários

Informações gerais
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Visita para adultos
Enquanto o aniversariante celebra o aniversário os pais dos 
convidados e outros familiares poderão realizar uma visita 
orientada à coleção. 

Preçário
40€ (por grupo) 

Grupo
Número maximo: 20

Duração
A visita terá a duração aproximada de 2h.

Todas as atividades requerem marcação prévia,
via telefone, correio eletrónico ou através do website.
Para uma melhor organização dos nossos serviços
solicitamos que a marcação seja efetuada com, pelo
menos, uma semana de antecedência.
Deverá aguardar a confirmação da sua marcação
por parte do Serviço Educativo. 

Museu Coleção Berardo
Praça do Império. 1449-003 Lisboa
museuberardo.pt
T.  213 612 878
F.  213 612 570
museuberardo@museuberardo.pt 

Adultos

Informações gerais 
Adultos

Informações gerais
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O Museu Coleção Berardo está situado em 
Belém, Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

Autocarros
729 - Carris (paragem Centro Cultural 
de Belém)
714, 727, 728, 751 - Carris (paragem Belém / 
Mosteiro dos Jerónimos)

Elétrico
15E - Carris (paragem Centro Cultural de Belém)
Comboio
Linha de Cascais - CP (paragem Belém)

Barco
Transporte fluvial a partir de Trafaria ou Porto 
Brandão para Belém - Transtejo

Automóvel
A5, A36 / IC17, N6 / Av. Marginal (direção Algés / 
Belém) 
 
A2 / Eixo Norte-Sul, N6 / Av. 24 de Julho 
(direção Alcântara / Belém)

Como chegar ao museu

Informações gerais 
Como chegar ao museu

Informações gerais


