
FÉRIAS DE CARNAVAL

24 DE FEVEREIRO

FOTO-CABEÇUDOS
Dos 4 aos 12 anos

Todos os dias tiramos fotografias, mas nem sempre foi assim. 
O processo de revelação e os papéis usados, como não podem apanhar 
luz, precisam de um lugar especial para registar a imagem: chama-se 
«Laboratório de Fotografia». Venham fazer fotogramas e, como é Carnaval, 
criar as vossas próprias máscaras! No Museu, existem obras incríveis que 
nos vão inspirar a criar cabeçudos muito originais, nos quais ficarão os 
vossos fotogramas!
Conceção e orientação: Renato Santos e Mariana Ramos

 
Serviço educativo

do MuSeu coleção Berardo
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26
DE FEVEREIRO

Dos 4 aos 12 anos



25 FEVEREIRO

VIRA A MÁSCARA, TROCA A CARA
Dos 4 aos 12 anos

Máscaras há muitas, mas esta será única: uma coisa 
é mascararmo-nos, outra é transformarmo-nos numa 
máscara! Partindo das obras da Coleção Berardo, 
mergulhados numa metamorfose sem limites, vamos 
trocar caras até já não sabermos quem é quem — onde 
acaba a máscara e começa a cara. Preparem-se para 
ficar irreconhecíveis!
Conceção e orientação: Francisca Correia do Vale e Patrícia Trindade

26 DE FEVEREIRO

DE QUE COR É O TEU CARNAVAL?
Dos 4 aos 12 anos

Carnaval é cor! É como uma paleta, na qual todas as 
combinações valem. No universo da pintura abstrata, 
houve artistas que se dedicaram ao estudo de uma 
só cor, e outros que até inventaram a sua e a levaram 
da pintura, à escultura e à performance. Neste dia de 
férias de Carnaval, venham aprender com os artistas 
monocromáticos e divirtam-se a criar as vossas próprias 
receitas de cor.
Conceção e orientação: Fabrícia Valente e Inês Machado



MARCAÇÕES

As atividades requerem 
marcação prévia e estão 
sujeitas a confirmação por 
parte do serviço educativo.

CONTACTOS

Marcações, de segunda a 
sexta das 10h00 às 13h00 
e das 14h00 às 17h30, por 
telefone e e-mail através dos 
contactos:  213 612 800 / 
serviço.educativo@museuberardo.pt

PREÇÁRIO

Oficinas de férias:
1dia: 25 € + 5 € de seguro 
(almoço incluído)

ACESSIBILIDADES

Elevadores, rampas, casas de 
banho adaptadas e cadeiras 
de rodas.
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