
www.museuberardo.pt/ferias

Férias de Natal

Envolver
Programa do Serviço Educativo
2016-2017



Envolver

2

Férias de Natal

Um Natal fora da moldura
4-6 anos

De dentro para fora, da parede 
para o chão, saltamos da moldura 
e saímos da caixa para descobrir 
novas ideias e explorar novas formas 
de pensar.
Do moderno ao contemporâneo, 
há muitos caminhos para nos 
perdermos e voltarmos a encontrar: 
temos cem anos de história prontos 
a descobrir, por isso, nestas férias 
de Natal junta-te a nós e encontra 
um espaço só teu para criar.

Concepção: Patrícia Trindade
Orientação: Patrícia Trindade e 
Marília Pascoal

N.º minimo: 8
N.º máximo: 12

Cartas concretas ao Pai Natal
7-13 anos

As cartas ao Pai Natal são um 
clássico, só que hoje já ninguém 
escreve cartas, só e-mails e SMS. 
A escrita mantém-se, mas com 
novos caracteres, códigos, 
nova organização de texto e até 
espacialização de sinais! Em «Cartas 
Concretas ao Pai Natal» vamos 
manter a tradição, mas com estilo. 
Esta é uma oficina de escrita visual 
que toma balanço nos registos 
visuais da escrita em obras da 
Coleção Berardo para escrevermos 
uma carta, digna de arte, ao nosso 
querido Pai Natal!

Conceção e orientação: Hugo Barata e 
Joana Batel

N.º minimo: 8
N.º máximo: 15
 

Férias de Natal
Atividades de cinco dias
19 - 23 dezembro

19-23 dezembro

Inscrição prévia
Horário: 9h30-17h30
Preço (inclui almoço):  105€ + 5€ de 
seguro. 
Condições especiais para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, CP, entre outros.

As marcações devem ser feitas 
até dia 14 de dezembro pelo telefone 
21 361 28 00, ou pelo e-mail 
servico.educativo@museuberardo.pt
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Férias de Natal

Ateliê aberto 
4-6 anos

Nestas férias, estamos à procura 
de novos talentos. Sim, estamos à 
tua espera! Vem descobrir a arte 
contemporânea portuguesa nas 
novas exposições do museu 
e conhecer diferentes técnicas e 
processos artísticos. Nesta oficina, 
cada um cria o seu projeto, 
mas todos são convidados 
a colaborar, para no final, 
abrirmos as portas do nosso ateliê 
e mostrar o nosso trabalho na primei-
ra edição de Natal do «Ateliê Aberto» 
do Museu Coleção Berardo.

Conceção e orientação: Patrícia Trindade 
e Rita Garcia

N.º minimo: 8
N.º máximo: 12

Como se conta o tempo?
7-13 anos

O tempo do Natal é cheio 
de histórias, cheiros e sabores. 
Desafiamos-te através da Coleção 
Berardo a criares as tuas histórias 
de Natal, que poderão ser 
surrealistas, informalistas, ou até 
mesmo minimalistas. Que histórias 
contam as obras que estão no 
museu? Poderemos dar vida às 
personagens que vais encontrando 
nas obras de arte? 
Vem descobrir o mundo das obras de 
arte através das histórias que criarás. 

Conceção e orientação: Fabricia Valente e 
Maribel Sobreira

N.º minimo: 8
N.º máximo: 15

Férias de Natal
Atividades de cinco dias
26 - 30 dezembro

26-30 dezembro

Inscrição prévia
Horário: 9h30-17h30
Preço (inclui almoço):  105€ + 5€ de 
seguro. 
Condições especiais para sócios ACP, 
Estrelas & Ouriços, CP, entre outros.

As marcações devem ser feitas 
até dia 14 de dezembro pelo telefone 
21 361 28 00, ou pelo e-mail 
servico.educativo@museuberardo.pt



Envolver 

4

Como chegar ao museu

Informações gerais 
Como chegar ao museu

Informações gerais

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)

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


