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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19:
. Grupo com número máximo de 5 crianças em cada semana
. Medição de temperatura à entrada, a crianças e adultos, incluindo funcionários.
. Garantia de distanciamento de 1,5m e arejamento nos espaços e
durante atividades
. Sala com mesas individuais e com lugar marcado para atividades e refeições,
colocadas junto de paredes e janelas
. Material individual garantido para cada atividade; as crianças não deverão
trazer brinquedos de casa

. Higienização das mãos antes e depois de cada atividade, das refeições e
da utilização do WC

. Uso obrigatório de máscara nos adultos em todos os espaços e atividades
. Uso obrigatório de máscara nas crianças durante atividades/visitas em

espaços fechados (duração máxima 60 min.)
. Oferta individual de cantil e de bolsa para colocação de máscara, exclusivos
e identificados
. Salas, WC, mesas, cadeiras, superfícies e objetos limpos e
desinfetados diariamente
. Medidas gerais relativas à segurança dos espaços públicos e dos visitantes
garantidas no plano de contingência do MUHNAC.

PREÇO: 25€ (1 dia); 100€ (5 dias).
(não inclui almoço; possibilidade de trazer pic-nic)

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808
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Os cheiros

As ondas

As cores

As formas

As texturas

13 julho

14 julho

15 julho

16 julho

17 julho

9h30-10h30

9h30-10h30

9h30-10h30

9h30-10h30

9h30-10h30

No Jardim é
que a gente se
entende… Jogo de
apresentação.

Como uma
onda: criamos
e interpretamos
histórias sobre ondas.

E se fossemos
uma cor?
Vamos jogar?

O jogo das formas

O jogo das texturas

10h30 – 11h00 lanche
11h – 12h

Cheiro para quê?
Porque têm cheiros
as plantas?
E tu, consegues
descobrir o cheiro?

11h – 12h

Animais que
falam...
Os animais produzem
som? Como
comunicam?

11h – 12h

Brincar com as
cores
De onde vêm as
cores? Vamos
misturá-las e ver
o que dá!

11h – 12h

Animais por
todo o lado
À descoberta de
diferentes animais
no Museu: a forma
interessa? Conversa
com curadores.

11h – 12h

As paredes
também sofrem
As chuvas ácidas
destroem fachadas
de edifícios. Vamos
perceber porquê
e conversar com
conservadoras
do Museu.

12h30 – 14h00 almoço
14h00-15h00

Animais da Floresta
Diferentes animais,
diferentes relações
entre si: e o
cheiro importa?

14h00-15h00

A química da água
A água é uma
substância
maravilhosa. Vamos
descobri-la.

14h00-15h00

Animais às cores
Vamos observar e
discutir a importância
das cores que os
animais exibem.

14h00-15h00

Mapas e formas
O que é um mapa,
para que serve?
Vamos construir
um mapa.

14h00-15h00

Agrupar animais:
a importância do
revestimento
Jogo de classificação
dos animais baseado
na observação das
suas características
morfológicas.

15h00-15h30 lanche
15h30-16h30

Cheiro porquê?
O que é o cheiro?
Os animais e o cheiro.

15h30-16h30

Diferentes ondas
Se estivermos
atentos descobrimos
diferentes ondas
no Museu…

15h30-16h30

Cores diferentes,
cogumelos
diferentes
Na exposição
Desvio, com a
artista Sofia Arez.

15h30-16h30
Dinossauros
diferentes, formas
diferentes
Na exposição
Entre Dinossáurios.

museus.ulisboa.pt

O Museu dos meus
sonhos
Vamos deixar
sugestões sobre
o Museu dos
vossos sonhos.
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Os cheiros

As ondas

As cores

As formas

As texturas

20 julho

21 julho

22 julho

23 julho

24 julho

9h30-10h30

9h30-10h30

O jogo dos
cheiros…
depois de nos
conhecermos,
jogamos para
adivinhar cheiros.

9h30-10h30

Viver debaixo
de água
Animais que vivem
em diferentes níveis
de profundidade
no oceano.

Arco-íris
O que é a luz? Vamos
jogar com a luz e
a sombra.

9h30-10h30

Navegar, navegar
À descoberta de
animais que fazem
grandes travessias nos
oceanos. Conversa
com curadores.

9h30-10h30

Mergulhar e flutuar
Como funcionam os
submarinos? Como
flutuam as coisas?
Vamos explorar
o conceito
de densidade.

10h30 – 11h00 lanche
11h – 12h

E outros jogos
virão!
Vamos construir
o nosso jogo,
aprender as
regras e ver quem
é que ganha o
campeonato.

11h – 12h

Brincar com o som!
Vamos abordar
diferentes tipos de
ondas e realizar
uma atividade
sonora hilariante!

11h – 12h

Cores no Universo
O Telescópio Espacial
Hubble fez 30 anos!
Que segredos encerram
as suas imagens?
Vamos falar da cor dos
corpos celestes e das
imagens obtidas!

11h – 12h

As formas dos
instrumentos
Os seres humanos
também se
aventuraram
nos oceanos
usando estrelas e
instrumentos (vamos
ver como!).

11h – 12h

Do vácuo à
holografia!
Em superfícies de
diferentes texturas
vamos observar e
compreender os
efeitos da luz e da
ausência do ar.

12h30 – 14h00 almoço
14h00-15h00

Peddy paper dos
Animais
Jogo de pistas para
identificação de
diferentes animais
em exibição
no Museu.

14h00-15h00

Sons da natureza
Como é que nós
conseguimos ouvir
os sons da natureza?
Como é que
se propagam?
Vamos escutar.

14h00-15h00

Animais às escuras
Vamos falar das
soluções que algumas
espécies animais
adotam para viverem
em ambientes escuros.

14h00-15h00

14h00-15h00

15h30-16h30
Formas diferentes,
minerais diferentes
Nas exposições
sobre minerais.

O Museu dos meus
sonhos II
Sugestões sobre o
Museu dos
vossos sonhos.

Vida marinha
A acidificação dos
mares afeta toda
a vida marinha.
Quais são as
consequências? O
que podemos fazer?

Animais dentro e
fora de água
Identificação dos
ambientes adequados
à vida dos animais,
discutindo a sua
evolução adaptativa.

15h00-15h30 lanche
15h30-16h30
Cheiro porquê?
Visita ao gabinete
de taxidermia.

15h30-16h30

Como uma
onda: criamos
e interpretamos
histórias sobre ondas.

15h30-16h30

Cores diferentes,
cogumelos diferentes
Na exposição Desvio,
com a artista Sofia Arez.

museus.ulisboa.pt

