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ENVOLVER

O Serviço Educativo do Museu Coleção 
Berardo apresenta a nova programação 
para 1.ª infância, pré-escolar e 1.º e 2.º 
ciclos em torno da Exposição temporária 
Dos Pés à Cabeça.

Esta exposição, com curadoria de Cristina 
Gameiro, é uma oportunidade única de ver 
e participar numa exposição pensada
e criada para o público infantil. 

Tendo como tema a representação
do corpo humano, a exposição
é constituída por obras da Coleção 
Berardo e mostra-nos como os artistas 
modernos e contemporâneos pensam 
e representam a figura humana.

Apresentação
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Quando observamos alguém retratado numa 
pintura ou fotografia, temos a sensação 
de que foi congelado no tempo. Os olhos 
não piscam, as bocas não abrem, não 
fecham, não mastigam. Os pés podem 
parecer que querem caminhar, mas não 
saem do lugar; os braços e as mãos seguram 
objetos que nunca deixam cair. Mas e se 
os olhos piscassem, e se as bocas abrissem
e fechassem? E se os pés, parados, 
começassem a caminhar? O movimento
é uma forma importante de comunicação, 
e cada parte do nosso corpo tem um papel 
diferente. Entre jogos de equilíbrio, de ritmo, 
danças e caretas, vamos descobrir de que 
formas podemos interagir no espaço 
do museu a partir das obras de arte.

3,2,1, AÇÃO!
Visita-jogo
45 min

Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

Primeira infância
2–3 anos
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Já vos aconteceu não terem espaço para 
desenhar a cabeça dentro da folha 
de papel? Ou «cortar» a cabeça a alguém 
quando tiram uma fotografia? Que cabeças 
no ar! O corpo humano tem cabeça, tronco 
e membros; como nos podemos esquecer 
de uma destas partes? Cada elemento 
é importante e permite-nos fazer coisas 
diferentes. Com as pernas, corremos, 
saltamos, jogamos à bola. Com os braços 
e as mãos, cozinhamos ou seguramos 
no chapéu de chuva. Os artistas por vezes 
representam o corpo só com pés, mãos 
ou cabeças! São esquecidos ou fizeram 
de propósito? Venham descobrir através 
das obras de arte da exposição 
Dos Pés à Cabeça.

CABEÇAS NO AR
Visita-jogo/ Visita-jogo-oficina
1h /1h30

Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

Há uma criatura escondida nas pinturas. 
Cabeça, tronco e membros estão espalhados 
pelas obras de arte da exposição 
Dos Pés à Cabeça! Nesta visita vamos ter 
de descobrir partes do seu corpo entre 
cores, texturas e formas. Peça a peça vamos 
conhecendo as obras dos artistas e com elas 
construir a nossa criatura.

ONDE TENS A CABEÇA?
Visita-jogo/ Visita-jogo-oficina
1h /1h30

Conceção: Francisca Valador e Inês Machado

Pré-escolar
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Mais olhos do que barriga, com unhas
e dentes, do pé para a mão. Como se 
desenha um corpo? E quantas partes tem? 
Da cabeça aos pés, vamos percorrer 
este espaço — especialmente pensado e 
desenhado para os mais novos — e descobrir 
como os artistas trabalham o tema do corpo 
humano. No final, depois de recolhidas todas 
as pistas, ideias e descobertas, temos um 
desafio onde poderemos mostrar tudo o que
aprendemos!

DE PERNAS PARA O AR
Visita-jogo / Visita-jogo-oficina
1h30 /2h30

Conceção: Patrícia Trindade

1.º e 2.º ciclos
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NORMAS E 
RECOMENDAÇÕES

Antes da visita:
• Rever as normas e 
recomendações do 
Museu;
• Chegar à receção do 
museu alguns minutos 
antes da visita;
• Não levar comida ou 
bebidas para dentro do 
museu;
• Deixar chapéus-de
-chuva nos bengaleiros;
• Deixar, se possível, 
as mochilas nos 
autocarros; caso 
contrário, devem deixá-
-las no bengaleiro ou 
nos cacifos;
• Colocar telemóveis 
em modo silencioso 
antes de entrar
no Museu.

Durante a visita:
• Não falar alto;
• Não perturbar as 
visitas de outros grupos;
• Não correr;
• Não empurrar;
• Não ultrapassar as 
linhas limitadoras no 
pavimento;

• Não tocar nas obras 
nem nos suportes 
expositivos;
• Não se encostar às 
paredes;
• Só é permitido 
desenhar ou escrever 
com lápis em suportes 
inferiores a 30 x 40 cm. 
A utilização de outros 
materiais é reservada 
a atividades orientadas 
por colaboradores do 
Serviço Educativo;
• Só é permitido tirar 
fotografias sem flash;
• Durante a visita/
atividade, não se pode 
tirar fotografias, para 
não perturbar.

NOTA
• Os professores ou 
acompanhantes são 
sempre responsáveis 
pelo comportamento e 
segurança do grupo; 
em situação alguma 
assumirá o Museu essa 
responsabilidade.

MARCAÇÕES

As atividades realizam- 
-se de segunda-feira a 
domingo, das 10h00 
às 17h00, e requerem 
sempre marcação 
prévia.
A marcação é sempre 
confirmada pelo Serviço 
Educativo.
As visitas orientadas 
às exposições 
são realizadas 
exclusivamente por 
mediadores do serviço 
educativo.

CONTACTOS
Marcações por telefone 
(213 612 800), de 
segunda a sexta-feira, 
das 10h00 às 13h00  
e das 14h00 às 17h30.
Marcações no 
website e pelo e-mail 
servico.educativo@
museuberardo.pt

PREÇÁRIO

Escolas e instituições
(IPSS, Juntas de 
Freguesia e Câmaras 
Municipais)
Visita-jogo, visita 
orientada, visita 
temática, visita geral 
e visita breve: 1 € /
participante
Visita-jogo-oficina e 
visita-oficina: 
2,5 € /participante

ACESSIBILIDADES
Elevadores, rampas, 
casas de banho 
adaptadas e cadeiras 
de rodas.
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Informações
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SERVIÇO EDUCATIVO

Cristina Gameiro
(coordenação 
e programação)
Cátia Bonito
Filipa Gordo
 
EDUCADORES
Andreia César
Andreia Coutinho
António Gonçalves
Fabrícia Valente
Francisca Valador
Inês Machado
João Mateus
Jorge Catarino
Lea Managil
Márcia Saldanha
Mariana Ramos
Maribel Sobreira
Nuno Lacerda
Patrícia Trindade
Susana Anágua
Teodora Boneva

FICHA TÉCNICA

CONCEITO E 
COORDENAÇÃO
Cristina Gameiro

CONCEÇÃO E 
PRODUÇÃO DAS 
ATIVIDADES
Inês Machado 
Francisca Valador 
Patrícia Trindade

ILUSTRAÇÃO E DESIGN
Francisca Valador
e Inês Machado

EDIÇÃO DO MUSEU 
COLEÇÃO BERARDO
Praça do Império
1449-003 Lisboa



PARTILHE A SUA 
VISITA
@museuberardo
#museuberardo

Praça do Império
1449–003 Lisboa

Museu Coleção Berardo | T. 213 612 878 / 213 612 913 / F. 213 612 570 | museuberardo@museuberardo.pt | www.museuberardo.pt


